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 اندر ب اڑا ا1ا

 ۔۷۶(۴۸۷ا)۔ ےس

 ےل ےک ںولاو ےل ںی اما کلا...

 ۔٢ (لئا) می ا

 (بپآمم۔د ء,۳+ط+)۔ھمئاایرپپب۔..
 ۔۳۷۳۔۳

 (عو را تام ام لک ش ا غلامی.

 ۷٠۔۹۳ (ملاب تر ۔۵ك۰

 : اھ

 اب م اک ید دح ےک نامے ک

 ( مح اذز جما ب جو مج اہایک

۷۷ ٘ 

 نلولاوےے رکی رام نیٹو اد کلا.
 ۳۷ ا جر. فاکرئاےے ۱

 بس کت راجا تیا لئ _.-

۸ 

 ۔۴۲۱۳۔(مژظ)

 غن اراکین سار پرایوئا
 ۔ میم ہا ےک ںولاو فال
 7 ۔٣۲ ( لئاٗئ)ز

 رکے د من ام ےک نفاس ےئایئا
 ےک جاے ربی دکن یکن ام کم
 1۳۹۔۱۲۵ (موس جر. یب تم
 انس کم سلا یلع وف تر
 ۔۲۳۳ ([م نر

 ےئل ےس سد ہک لا یل لا لو.
 او کیھب اسلع اک سیم جاہ

 ۔۵۹۔۵۸ مس. ےس یو

 ے7
 ۴۳٣۰۱ لوا ا بر شی اے.
 ملا نا. ےہ ےس یر شا کاش _

 ۔۹

 (لواات)انای باپ کم ار تاج.
 ۵۰۹ ۔۵۰۵ ۔۴۳ ۵

 افکار کراکیش یش مطا تلاع

 ۔ ۵۰۵ (لئا٤ر

 ےس قاصا



 ۵۷۵( مٹا رر یس
 .۶ ٭ ۔ہ۵ ۸۳( مکین ۔۲۳ ١

 : ۔ماظاقوا ےس پ ساکت عا ا۔-
 ۱۵۳ لوڑا
 ۵:۸( لژاج)۔ تک

 _ قبر تیا کس ا مے
 سوم ےہ اے ے5
 ا زا ان ٣۸٣۷۰۳۵ وت َ- ۰ ہما )تقی یک بب ے7
 رو ئسس۳۸۲ ۰... د٠ لالا اتاکڑب صا

 2 م۴۸۶ 7۷۴:۵۴۰ تب ے٢٣ مر ز ںی نوک نج ۱

 ٠مر ۳۳۰.۷۳۳۶۶۰۳۴۳۲ ۰ےن ۱۸۸۵ہ ۷ مایہ
 7 مم ند 09 ا ۔ے برقی لوغت وی کلا ۔--. ۱

 0 ۔۳۹ (غئد) أ
 : ۵۰ +۵ “۳ 7 ٹئاقرن ٹاراعنا ےک ڈلارٗپاث مج مس

 ۵کا5: ھی ۵۰ ۳ ٍ ۲۶۹۹۹۱ ( ما ۔ھ ۸
 ۳ع ۔٣ ۷۷ ۳۰۵ ۔٢٠
 _ے ا ترافہان خد آزآ

 ےک فالو ۷:۸ ( مات ًٌ
 ' تا

 ٠ : <۔ 1 گجر

 ناس تل احفا
 ٌ تن مم 1

 ۸۷۷۷ہ



 .-ا
1 

 ا

1 

۱ 

 ٣۳۲۔۳۴ ۔۲۹۔۲۷ ۔۱۸ ۔۱۵

 ۔۹۲۷" ۹۰۔۸۔۸۱ ۔٣٠

 ۔ا۳۳ ۔[۲۹٢۔١۱۲ ۔11۹ ۔|ہ.

 ۔ا۹+۔۱۹۷۔۱۹۲۷ ۔۷۲ ۔٢م

 ۔۶٢۲۸ ۔۲۵۵ ۔۲۵۳۷۔۰۰

 ٣۳۳۲۲ ۔۳٣۔ ۰ ۔۹۱

 ۔٣ ۶۳-۳۵ | ٠۳ ۔ ۳|

 ۲۴۳ ۔۸۸٦۔۳۸۰؛۔۳ ۰ہ

 ۵۰۳۔۲۸۱ +4+۷4ھ ۔۹

 ۔۵۷

 ۸۹م د )عد ےس تاواھنعا
 ۔ ۳۰۴٣.۳٣۰ ا'۳۱۵ ۔۳

 ۔۹۷۹ ۔۹۰۸ ۔۵۴ ۸۹۳۴

 ۔۳٠5)

 ۱ ۔ زا( مدد امر. قلمی ی تاوارع ۱
 ۔١۱۱ اھ ۴۔۳۸ ۔٣٣ ۔۳
 ے۷۲ ۔۳۲ ۔۰۸ ا۵

 ۔۳۵۹ ۰۳۴۵۔۳٤۲٣ ۔ ٢۲۲۱

 ۔۳۷۳۷۳۲۴.۰۷۰۸٢٣ ۔۰۰٣۰۴۷۱٤۳

 )قل ےس تعامب مان ائال ا...
 م۹۷

 _ قور نگ ےس ترشاعمو عاد
 ٦٠٦۔۱۷٦ ۴٣۰۹ ۔۱۹۲ ۔4٤

۳ً 

 ۔۵
 : مک اکے کمال وک ےرصصشو کیا...

 ۔۲۲۵(م۳ج)

 اک یارو امیقیفم یر ھا اٹ وج

 ۔٣۲۷۷۷۳۳ج۔ ۔ییرت

 ۳۴۳٣ (م۳ جر قت رت
 )ںإ ےک لوطٹنددروا ںوراد نشر

 ۲خ رد ۔تااہ نان ےک ےاھک

 ۔۴٣۳
 اے اھکے دگر مک اپا لا وضعح

 ۔م۲۴(مس ت)۔ تاک
 ۳ )۔تیفىا رش کہلا نما.

 ۔۴۱۷۵۰
 ۵۵( مر ن ر نیٹ تالاعم یتا عم

 ۷١ا۷ ٣۸۰ ۔۰٣۳۹ ۳۵۹۔۹۱

 ۔۵
 ۔۳٦۱( مغل نعت ےس ناروے
 ۔ قلع وچ یکے مے اھک

 ۵۴۱۵ ۲۹۷( م2یرؤو )

 ۲۲۷۔۲۲۱(“ تر ۔۸

۲۸۰ 
 " ماغا ڑ ا.

 دابم' 1ق ےس کنی

۷۷۸۷۵۰۰۳ 



 / ٦...)× لا یو ْ

 (٤تٴرلتق اخا”ر وا ۱ : تا درو وا قت قا _.. ْ ۱ 1لا لی نلات کا ۱
 ۱ 5 ناعض ےئامند توعو_. ۱

 گلینومدروا 4 غلجں یرلگ

 (“رٰلابجاسم *“روا+ مات ۱ ٰ رسوم قلعے رحاسم __.
 ٰ ا

 ےس ت7ا ۱
 ۔م ء۴۴ (لوا جم گنا ا ۔۔...

 ولی لو ضیاع. ۱ لم "
 ۷۲۳۷ پعطجر ۔ہشففاک ار وا

 لا۳ ۳۰۰۰۲۵۹ ۰
 م۳۲۰۳ ۳۱۔۰۷۱٣٢۱

 (لوا ج) .ایرشنکاکف زہ دبخحم
 ۔ء۔۵۱

 نت

 ہا کپاس و
 ِ٭ 7 َ

 حج جوس چےوج

۳۳٣ 
 ٠ ے۳ غار تالیضتوک 'یادادیزا کک تا اہرظعے

 مس 0-0ر4. ف9۰
 ٰ ۴ما ز -۵۰-

 فو تو سک وک سٹور



۵ 

 .۲۱٢۸۹۲٢ مج ۱ ۔ےء۳۲۷۹ ۔ے۶۸ ۔۹

 ۱ ۔۵۸۲۷۷۵ ہ١ تیس ں ےن در

 ہو ےک اے تارا ماظن ..._ ۔۴ ۸۲ ۲۸۰۱۔۴٤۔۷٢

 ۔۲۷۳( مغل لادشا ۔۴۱۸ ۔۳(م ۔۲٣۳۔٣۳٣] ١

 ۲٥۸ مت (۔۵ ۵۵۸۔م ۷ ۔ك ۲ ۔۹ ٦

 ۷ر مم ال ۔۳۲ مل۷ ان ۵۸۷۵ءئ/م۵6 ١

 ۔۵۸۷۷ ۵ہ ۵۹۲۷-۷۰۰ "۵۹۸: ۔۵ہ۸

 لب حس ی یے ترحضآ ۔ ۱ ا۳۷ ( ران

 ۔۲۷۷ مد جر لارتر << (ممت ۵۳۱ ۱۴۴۔۳۴

 حلال و ےک نناگمئا ےک ترضحزآ م۱۷۲ ۔۵۳۔۵۱۲ ۰۲۹۔۴۸

 ۵۸۹۔۵۸۲۵ (غكئ) ۲٢٢ ۸۹۔۰١۱1 ۔|ء٦۔7+۲

 ( ا۳ خم ۔۵۵۳ ۔۵۰ ۲۴۲۰۲۲۱۔۲۱۳ ۲)۲ .۲۸

 ٢۲٢ ۔۱+۸۔ھ!۱۔۰٠ ہ2 ۔۳۲۱۔۲۸۸۔۷۳ا ۳۷

 ۵۹۸.۲۹ ۰۔۲۹۵ ۔ ٣۳۴٣٣٣ س,٣۳۷۔ر ۰۴۲۷۸۳۲۷ ٢

 (۳۷۰۷۸۹ ۔ ۷۸۸ ۔٠٤ مہیا. لات لن تا

 ء۷۸٣٠ ۷۳۔۵۰۱۷" “۰ ۳۲ ٦۹۷۱۹۳ ۔ ا۷

 ۳۳۲٣)۔۲۳۲۳ | راج جر یک تر۔لالدتسا یئالخاب تر

 ۔۷۰۰جیرووھ 1ہ .۲۳۷۷۲۶۲۳ك۰۶صك۶

 ۲۷۳ ۲۷٤۔[۱١),۵٤۸ ےن __ (ُۃ جر لالا انت یپاتترخا

 ۔۲۷۵ ,۲۷۳۲۳۲۹ ٣۳ ۱ ۔٦٦۱ ١۱۹۳۔۵۰ ۵ ۱

 فنےسز اص اکف رکب اص. مد ۷م مے 2]

 مس ج۔ب ےربم] رس : ٍٰ ۔۳۴۱۷۳

 ۔[6ھ۷۰ لاتلبس اے ماظ ےل زار

 ۸۷۷ہ



۷۵ 

بعیتاا تخفز بس نال
 3 ٘ ئمیوز

 ی۹: ((۳)۔۵۳۔۷۴ رو۳
 ام” 2گ( ء۹۷۰۰ ۲۰۷ ۵

 آى اس ( ماتم ا ے۶۴ ۴
 -۔۔-.-_-_.۔یم.۔۲۷۱۲۰

 تاضار لقخنخ رر۷ [__

 ۔۲۷۷(دئ)۔ےہاضاقلاک

 ى 0(۷ )۔ ۔۸

 ۔۷ ۔۲۹۵ ( خدا )

 ۔ لزنسم اک ابال صا ترخآب

 28 ۔۰۸( لئاتا

 اتم ئالخا ےک ت رخ پخع

  نوفس (لعاج)

 -۔۲۷۹۱۱۲۔۳۸ ۳۶۰

 مم۹ :۳۹۰۔۲۳ا ۔۵۰

 ۵۹ب ۹۔۵۳۸( مپ۸ ۲

 ۔کانم ےک نم 20 اتیوآک .

 تاک
. 

 -۷.۵۔۵۷۹۔۵۵۹ ۔ ۲

 تک مت ۔۲۴۷۔ 4 0

 یک ۴6 ہو ہال

 رک یس ۱

 فعل 0 تک

 ۳ یھ

 ۱ س 64۳0۸0 ےک



 | ئابیام)۔ےہڈنکرکنا اک ۔
 ۔۹۲] ۔ ۷۸ ۔۴۳/۔۷

 ۔ تاضازنعا ےک ترخاآغ یکم ___
 ۔ا١١( علاپہان ا

 ((داجبان) ۔لالدتتسسا اک یرکنم

 ۵۹۔۵۹: ۔۵ 2ے ۹
٦/۷ 

 تر۔ٹ ارم لا ےک تر ایل...
 م۹ی.٤۱۰ ۔۳٣ ۔۲) ( ملا
 مشیر ۵۹۳۳۵۶ ھ۸
 ۔ا۸۲ ۔(١ ۔۵

 ںیم ےراب ےک ا وا تے یر کم __... 5
 ۔مضا۷ںوادر کش

 )٤ددم۹۰۳۳۰۳۲ء۔۲۷۷

 ۳٣ ۰ ۵۹۵۔٦۷۔ ۵۳۸

 ك٤

 ۔1( گیا - '۸۸

 ہ۶٤( لم

 ےل ےک ماظ) ہدروومےک تانئاکے

 . (ملاوامو-یتتمسکا
 ۔۷

 ' ےک ہلدی یک ےک ہت العافم امن. .

 ۲۳۱۔۳۳۰۵ ٹاررئ)
 ' ۔9۳ ۹۷ ء۹۶۳۲
 ۵۳۴۔۵۳۰ و۲ معطر

 اا٢" ۔۳۱۳ ۲٥۹۰۷۲۱۵۔ ٣٣

 ۔۲۹۰.۲۸۷۷ ۔۸۷ ۰

 انک( ماڑی ٰنضازرب۷تآ__
 غبار. ایک ایٹ اب
 ك6 گا ع رم م۶۷۰ ۔۷۷ ۷

 (لدا٥) ۔ےرنتف و کیا مل

 ۔۵ ((مابپ )ا. ٦۰۷ ۔۸٤۲۔۹

 ۔م۹۴۴۹۳۔۴۷۵ ۲۷۶۔٤
۵۳۹۹64 

 ر7 انر کرب تے لکل.
 ۔۵۳۷۷ گا ںیہ فض

 . تیر ود وت ماخ ترا 22 ےہ
 گیند بی فن ےسا لا نیک نی
 ۔۸۸ ۔۸4[ )۔ےار

 تے
 ۔۲۸۲۷ ۷۵.۲۷۷ (مِابآ

 2 جرم وما تے

 ۵۱۷ ۔۵۱۔۵۰ دو ۱

 (م۳) ۱۲۹ مد ح۔۷
 ۔۲۹۸۷۳ما۷پ5)۔ ۸۱۔44۹ ۔۸

 ۔۵ ۵۲۔۵ ۵۱۔۴۔۳۷)۔۲۰۳

 ۸۷۷۷ہ



: 

 ۔ےسسم ےھیتسسصسس۔ےےس-یہ

۲ 
 یو

 ا 7 یے
 ۔۵۷۵ (لرائر

 "“..تس ےب
 _ 14۵۔٤14( لات 7

 ےس یب لہو --
0005 22 

 ۳۳۱۔۸۹ )مار

 ۔۸۷(ای2)۔۱۷۵(مج]
 -۔۵-۵4۱ ےہ ھ۸۳

 مک بنت ایچ ےگ وہ یش یار ان
 م82 ۲۹۵۷م ۔۳۰۹( لو ا )۔ یب ے ہرا ےگ

 یر ہذاکلو باک 7ت د۴۲ (مث2ئ) ۔۵۴۲ ۔۰۶

 -- د21 (ای2)۔۲۹(غ۳ج)

 ٴِ اگر تر ایما ینا و لاہو

 لڑ ہن ۔۵۱( امر

 اف ناس گے لو رم لو .-
 ۱ “+ھ000٣+“"0

 ی۵۱٣٢ ۔۷۵۰

 تین حرط ا لااے و۔.

 وت
 ی۴ ۳۸۴۳۔۴ ے۷

ً 5 0 ۲۳۰۶۴۳۱۰ 



 شراسرواتفودتیام ٣ی مس
 غابات۔۵۳۳(لداان).ےگنرک

 ۱۔۳۴

 اگ پاک وینا عون م لاہو ___
 ((-“'ٴئ) ۔۵۰۵ (لدا جر
 ۔٣۵٤

 ۔اگ ےن ماکےے رام وک ازو
 ۔۲۰۹ ۔۰٤۔٢۲ ( ملاہاننا

 ۔۵۵۰۱ا۔ش ۲۲۸ ٤

 بانے بات طا و تخم لا
 ۔۵۳۲۔۳ ۵ن۳ !لداب)۔گڑہ

 ۔(۹۲۷ ۔۲ہ۱ (مغئ)
 ۔-۔۹۹۲( ما جن

 وکلاء ایکو اے کار جمل ھش
 / ماہ تر ۔ےگ ںی گم دم

 7 ۔۵۸۴ ۔۸۷۲۳

 (لبائ) ۔اگوہ ملز اسال2
 ْ ٢۱۲۔۹٢۰ ( مو جر -۔-۰۵

۲۹ 

 - -غایئر۔۸۸۰۲۷۸۷ ۔۷٠
 ۔۱۳٦ مر ۔۲۸۳۔۷

 مات جیپ لالا بر ما لابو ۔..
 4ء4۷9 مٹا ےےئاج نک

 ے۷ ۔۷۰۵(مو٣ جر

 اگے ہ ایکڑ کیم ی ٹاک امع ا

 ۔۷(مغ۳ 2

 . ۔ بلط اک اج ےڑکے کاما
 ۔۹ (مورر)

 مم (۳ا(۳۰۷<)5(ممددر

 ضس 720 الو ازج و -.

 ۔۵ 2

 تعاوش خاں یم لہو ےہ

 ۔۵٥ مدد جر. گہ تباخطلمخ
 ۔۴۷۸ ۔۲

 ( مم“ ت ز۔ہدخ اتا کٹ عافش لاش ___
 ۱ ذا۴ ۔۷

 ۔ان ہارٹ ا نیا اکا نیم لپ ث
 مك ر۵۸۱( لا ئز
 ۔۷۳٣م

 ناگ رلوب انت ا پو
 )مات )۔ و کیا ےن

 ۔۴۱ ۔٣ ِ

 ۔اگم باض لبرل 27 گیم اش...

 ٴ۔۲۷( غائ)
 ۔ہشت کتلاملگ رو لاہھ ..ن - ۵۷۰۷۸2۷۶. ۔۹9

 تری



 کرہ سس یسک وہ جسم شہ یس سس مع

 دت

 اگلا 0 ۱

 ور را 7 ےک

 7 7 بب 0

 ئاراک“ قتال ب ہالوےسی اف...

 ۔۳۳۴۷۳۴٣ر۶ “جر ۔ ٣ا٤

 روانی کو رش رخ ما کی دم.
 رس ےلاناپئ٤ ۸أ
 ۔[٢ َت ع)۔ کے اج اکی

۷ 
 بلطاک باص ڈرا تو5

 1۵۷( غود اح دعا یا

 ےئل ایک نے ییا ئی او -..-.
 ۸ر کن رب لوک

 مم تاک ۳

 جر۵ر ۲۔۴۷۶۷ ابا
 ورک

 : مس ط۶۷ سک 27
 ٰ دت و کک

 لباس

 ات ا

 ۸۷۷۷ہ



 (+ا)۔گے لب بر ہ۷ل گے
 ۔٢۲۰٢۔۲۱( خلا انف)۔۴٢

 ٣۱۸۲
 ےس ا ناس ےک سفر یللپ و...

 ۔اگھہل اعەےنڑ اجے فامحڑا
 نل )مم

 عامل دار ا سی سئامم ےک تفحأ . 
 ( لدائ)۔تاراس قایررےک

 ۔۳۸ّم۰۳۰

 حشاو ےک گر ازگرا یکاپخد ترخ؟
 ۔۵۱۔۲۵۷ (ٰلوا بر ۔ ند اکے تن

 ۔۲۵(مترانر ۱ ۵۷٤٣۸٤

 (م٣۳)۔۲۸۱ ۔۲۷۹ ۔٢۲

 ((مل اپ ) ۔۳۲۶۰۳۳۴
 ۱ م۳۷۰4 ء۳۷۹۱۔۲|۔٤۱

 تقی لت اغالمخا ماما ۲س
 ۔۸١۵تد ئ) یگ اج یو یلوھک

 نئی ء۸٣ ۔۲۹ (مو“ج)

 لو لدزچ کل نواب کپ اپ و.
 ۔۷۹٣ ۔۸ہ ۔۱۴ ( لا ٗئ)

 ( مس مر ۔9 مار

 ۷۵۹۔۹۵4۷ ۲۰۵۸۰۵۰۶

 ۔۴۹۰۲۷۰۸ ا۰

٠ 

۰۳۱ 

 نل ئاخاب اذا سا ایم اک کل اپد
 4۳( ۔ےس ںی ہرابا ۱

 دانہ کر ذع نا صض یٹوکل ابو _
 ا ںم لوگو ہارگہد کان ٹن

 (خ٤)4۰(غممج)۔اھتاڑای
 ۔۷۵۹ ۔۸

 تراپث کاوش ایا ورکس تن

 شںاپندہد گرہپ لل جاگ
 ۔٦٦0۱ (مدد جر ۔اھت پان

 را اڑوبکوگ نویس کریم
 ۱٠۳۔۵۷۳( مدد تر ۔ ےگ ید

 ۵۵۷۔۵۵۷۰ ۔ك٣۷م۳ ۲

 ۳۷۔۲۹۔۲۸ (ئایراکر
 ہ۰۳ ۔۷٤

 ھو ےک ناروا نام فان بسا لام ش
 (لابچپ اتر ۔ےش اپ ت ارگ ا
 ۲۳۹ ء۸۳

 ںی بانع دہپراادجتب لم ) _--

 ۔۸۵ (مرابمار) ےگ وک نشم
 گری کوکںن وا وشیپ ادریپ پٹ
 ہہلاطماکبازع ےرہنزرئا

 ۔۱۶۴ ( ماہی اک ) ۔ےھگایکیک
 ۔٣ك۷۱۳۵۰ ۱



 دفعناگفوہزگ ہک
 ئ :ہورفا اب پورے اےک

 ٠ ہور ضڑمسورا
 ٣۴۔۵۳۰٣

 َ. رر ےرود ںی در اپ ارگ...

 آہ ]لا ےگ یار 71 ۱
 ےک ل۹ ۲۷( غثدان)

 ۴۳۵ ۸(7 چ۶ یو رر
ّ۸۴ : ۱ 0 

 ۷٣ ےک نیہ :تیشعل ںوریس پدر لو.
 ٍ طا حت لو ۔.- ئر۔6 (ئ“ 2 کرانا

 پ٣" رم د |۷۷۰ ۷۰ [۳(۲۸/
 کا تمئاوسےیس نٹ پو _... - زض (ۓر تال ؤافا اب ۔۔-

 اف > قالخار وا ےن ےک نار سکارم
 ۱ ۔اگےک اہایہدایج کل امئ ا

 ٠۸۵۰ ۸م( مشیر
 1 (۲۴٣ ۔١٣٤۳ ٴ

 ۰ رازاھ تل را ازم وانو او...
 اک...( مع گو دانب کرا اد

 ا یھ
 ہے ّايپے او نلب دوکں ور
 ےک ذ .

۸۷۷۷۰ 



 _ 6۔۷

 ڑپپ ںڑےزامض تیر لئاپ ابو...
 ۔۵۹۷۱ ملاپ ےن

 رکے یکایک ای ایا .۔-
 + ےک ںی نرخ ہو ےہ

 مشش ر۳۴۷ مااپاتر
 ۔۹4۳۔-۹۲۔۵ ٦۴۵۵

 رپ اس کیم.
 اخیر جاتا و

۵۳ 

 سل پتختاولولاھاولپالپڈ --

 ۔اگڑک ول ای کردا گڑ نر “َُے
 ۔۴ ۷۔۵۔۳٣ ( ملاچپا

 لٹاد یم تن انب گول نام.
 (ماہؤئ)۔ ۔ےگ  یئاج ٹرک

 ۔۲۷۹ء۔۹۷

 نص ؤز وت آت ۰ --
 ۔۱۹ ۰۔1۷ ۔ پر
 .٠ ۔۴۴۰۴

 یکن قت فرات الھچ کل اہو۔۔.-
 ۵۳۸ مایا ۔

 ل اش اخا ےک لوگو ا نادم.
 2 ق7 ےگ شاپ

٣ 

 ۔۲۳۳۔۲۳۲ ( ملاہرٴت)

 (مہاتر .اگلرب بینر وک ایا لا ...-
 ۔۳۳۳۔۳|٣۔٣)۱ ۔۳: ۔4

 ںژورد او باہ ت رکا
 مو ۔۱۹۷ (لئائ)
 (ا۲۵۷-۶51 ۔ ۶۴۳
 ۔۵۲۹ ۔۷۹۲

 ےک الا لت واہ شیٹ تیر سج

 ۔ ۷۹ (لئاج) یز اوہ فیر
 ٍ لو٘اپ ئاباوٹروا باذخ انار ش ۔--

 ۲۴۹ (می قز۔ ےک
 اکٹ لاع لں گولہ روا کیٹ نل ۔.-

 7 ۲۴۳۴۷۹۳۳٣
 لوک تم ا ل7ر الی ب

 (ثداوو۔ا۵۰ لدا تر. ںیؤببک
 ی۶

 رابو گم لب لاہد اکل گ الاک ہم...
 ۔۲۰۷ (لوا ج) ۔انرکتبا

 یک ٹلاےو ےب کرراکنا اک تما ...
 میر. ںیغاس یو ام ےس تککر

 ہ۹۰

 | رئیل وا الا ماما ہد...
 اتر ےگ سیئاجن ےھت ا ویک

 تم یا



 ٌُ ::۔ےئل ۔۸ 1 
1 

ٰ 
: 

 ۔اگے اپ ترا ب اوکا گ2 اگے رک ٰ

 ےن.( ۲۹۷( لا ِ
 ۴تت 2 ۴و ھم ٍ ۷۔۹ :

 رش 'ںیرگعر وا گوہت رم کلو
 ٣-0 .(مس اتر اکی یہ لھک ز۲۸ لوا ام ).اگےل بارذخوک :

 یا مت ہت ۵3۳ ( مااہچ عز اتا تو۸۸۰۶ ام 2 ٰ

 ( عش ا۳ ٣)۰ ا بازو وک ولاو ےلرم نشر لام... ِ

 88 ۹990 مان. اینپ لوکے ...

 "ھ+ ٦ ۔ے 7
 ا “0 )لا ۔ےہ نکات ےئل ےک ترک "

 : ٴ۷)3(مكظأك) ںی ۔٢۲۸ (ل۶اتر '
 تو کا |ےد ےک 0 71 شب ھترذعم یک کن وملاظن اپ 2
 پک کک رد ۔(م۰)۳۵۴ ۔ےن عقرم اکے ٹیگ

 ل۸ از ۴۵۴۴۱۴( ملاپ ) ۔۷
 اس 4ُ 2 )۔۳ ٴ

 ٠ بات کام رو ور اکیلے
  ت(راسر× اگے اب اکا نم ایٹ خس
 رک ۳۷۰/۳ ۵۔(۶ك۱۰۷۹ ۰ ٠

 : ا۔۲۹۵ ۳۹۴۔۴ ہ٦۷
 تا١8۴۸ یطاعرمع ےہ

 ۸۷۷۷ہ



 ۔۵۱۳ لو 2۔ایک واش ںیہ
 روا جر مالس ایل لیک رھج_.-

 ( لدا ی) ۔ناہکل افعاپآ

 ۵٥۷۱

 ترفعےکے کت مم پا کج تر س
 ۔ترعا نزاع کئ السا ہیلع یل

 ۔۵۱۸ ( لراجر

 اہک اسے یہا ںیم حس
 مس مرا اگ کول

 ۔۲۴

 مشیر ماغاکں وقت ضر _ _
 ۲۷۳ا" ۲۳ ۔ء۲("۷ ۔و٤

 -- 1ںیم 227 نرخ

 ۲۹۱۔۵( مدت ۔ےگ لیا

 ے۳۳ ۳۰۷٣ (خٗه)

 ۵۳۹۔۵۳۸ | ملاپ نن) ۔٤٤۲

 ے ناچ ی تدزاسب لن زر تب
 . (لرا جر رہ ہمان وک

 ۔۵۳۹ ( ما ات) ۔۵

 جر لوہ نکاصین اپ تم سیب
 ۔۲۳۴۔ 4/۱۷ یھت
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 ۲ ےن
 ں۷ ٴ تزوآے ما کار یلع لہ ترقحح _.. ۱

 سٹاک میر کش عا وف نیم جم
 کیا ؛/ۓ رگ التہ گا یش اند
 “[:.۵۳۲(لاج) ۔ ےس عحق وم

 (مایپام) ۔۹ ۔۸

 ۔۴۵۲۳۸۷۱۔۲۳۷ ۔۴٣

 ۔۸۳
 سش ایند ہد رکے میر گن رکن.

 ےگ لم یم شرما ےن اپ

 تلے رم دنز ہرایددرکان ےہ
 م٣۳٣٣ ۷( مع جر ٹن

 ۔ پاک کرنا م لا کک ۔ ۔-

 س۳۸( ماش٤ًر

 ہرجسسوکر لا عون انہو رافنکمل ابو
 ےگ یک وک بگ وا انھک

 (ىػ'م۲۲۲۰ ۔٭۵ مت ا

 ۔۱۸٠

 روا ںولاو ےئالب فط اک کل اہ.

 ۔اگھہ ینہ ا نیک نم
 ۔۷١ك ما 2

 ےگ کیا ار رام س خر الاپ2--..
 ( میلا ان اگ نیل ےہ اھ

 ۔ا٢

 تری



 ھے ۸ مپ۸
 ۸۷۰۴۸۱۸۹ (ب گا

 رو ےہ ر سیہ اھل ا اہ و۔-.- ٰ
 .۲۹۵۔۳۷۴(ما اب )ایک7 نوک

 ےہ ےک ےک گولن کاالف لایو .-
 ۳۰ء۸۸۸ ۔۵۰ (مف

 ۵ے ۲۵۰۔۹۰۷ .۰۲

 ے روات
 تارخ ےک ےنرکل نٹیوکو عم و

 ۔ ٣۴ ( ملا قل ۔ماتمو
 کر تسرووکی الا کالا.

 رر 2 کت تام ےک

 ۔۵ھك(نا()
 تے

 7 ۔ لاطإا اک آد فا دتا ھم
 ۱ ۔۵۳۷:۔)۳۷ ۔۵ ےہ

 َ ٠ تال ےک کشور اف د ....
 كو ےب مکی لا

 ا ا ۰۲۸۱-۴۷۰

 ا "00

 چہل لوط ہور -- ٢۳۲ا
 اک ۵ ۸۹.۳۱ ۔ ۳ا و

 ۱ ر۷۸۸ ۸۷ ۔٢۱۲ ۲۱

 ھی وعب ۶ وال ۳۰۱۔۸

 ۵۳۵۰۵۶۷۱ تی ا

 ۵۰ دا تر
 تے

 ار افٹاٹے ا
 0 اکے



۱ 1 
ْ 
 ا

 نو یک ..11

 5 -_ںژ ںاہک رش اسد د
 (مىر۔ف (لا١).

 ۔۵۳۵۰
 ٠ ںی پے ڑڈےڑڈ ںی ۔.-

 ٠۔۵9۷( 7 تے لے
 ہریس ول کل وگول ہے

 ؟ اگے اج ایک یک وکن وا ۔.--
 ۱۵+۲۴ مما

 ۔"((۸ھك(0۲۳
 _ ںواوےیرمرکہ یارب تاب الا.

 مت ؤاگ گندی
 ۔۴٢۳۰۔۲۲۹ ۔۸٦1ہ٠٠٠ب؛

 7 72 تو

 ا رکے ڑ زا یش زم
 روا رک ا تخت
 مغز ۔ےسای ان ےراھت

 ۱ ٢۱٢۔۷
 ۔باطخ سون نام تر

 ۔۵ ہ.لئا)
 ۔فر اما لولاو ےناج کت رخآ ۔۔-

 ۔۔ھ۳۰فیاوب
 ا ںولاو کر ترضاضوف ۔۔-

 کپ عا

 ہ/ففظا مدت

 ۳ں

 “ و بر

 ۳٣ا۔۰۳ب ۔۳
 ڑہاک ارگ اقف کت وف

 ۵۰ ۳ مضر
 ۲۸۷۲۲۰۸۔۵٤٢ ء۰

۰ 

 ںؤتپرایندام “ےراپ ےکانی ا ۔۔.-.
 ۔۵۳۲]لئائ) ۔ےنای

 لون ازو ںیمے راہ ےک یحأ ۔ ...
 راو نل ںوسوربےوھےۓ

۳ 
 ںونایض )نام لاک شا فور ملا

 ۔)م ےک تن
 .۔۲۰-٢۲۵۵ ۲۷ ( ملال
 ۔۷۸۲۔۴۸۱۔۳۹۹ ۔۵
 ۵۵۸م ۔۷

 اش : پول لپ لا اش ۔.-
 ۔اگیھ اس کا بابص

 ۔۲۵۰۔۲۳۹۱ ا4ی٤ )

 بہ الامت رصش یی اکا اف ۔-

 نانا ںیم یخ اڑ ابی
 ( ماہ۰۳ ۔ےہ انکم اکا اہ

 ۲۷۹ ,۲۰۸ ۔۰۶۴٠۶٢٠٤١



 ۔۳
 ۱ ا

 ٥ ِ وت کاپی بر ات عامس لہو --.-
 ] ا5 7فلتےایم''

 ا

 چی ۔۲۸۸

 ۔ گو تیقیت ایک کل وج لاپد ۔..-
 ۔۷۸+ء۸۷ ما

 *ساروا نزلۓ اد لا ا ائ اف ۔۔.- ْ
 ۔ ےگ وہ نوک او نین ےم ۲

 ٣٣۷۶ ۔۳۷۰ (ٹنائئ)

 ےۓنر کم وتی ار افکگل ابو __.
 لان ٹوک ئے کا راز اس
 ۔ ء۳( ک) ۔ےیر اٹھ

 ثرار ےن یز ت نج لا مڑ سس
 ہا ےگ لو ا

 یا کا ال مت رخ سس

 ١ کے ڈ)۔ ۔اکن یئاج کدوک
 ' بش

 )جے پرے ا -- ۰"
 ۰ ۔تای کے تر ١

 7 0س ۔۴۵۱۔۵۰

 لا ۰ نوا نم او وک تنے :

 ا ""'""'"ھھ٤

 بت 92۸اھ 106۳ ق6)

 تک مر ےہ
 مک ٣۳٣۳ق یکایک وم

 : ںوریتتم بام ام ولا پو ۔--

 ٠٠ ۵۸ لو ڑ:گ مال ن ےس
 5 ' ےس تم تارکس تلاع یکی ولا ۔_.

 نو۳ قلاوزن ملا
 چک او ا ار ناف

 لورا  ٭

 ٠ رطاسرر مکا اک تیر...
 ۱ ضا ا یا .
 تر فہ



 7۲ مم ٣۔۲۱۳('ل مز

 ۔۲۹۱۔۲۹ ۔ -۔٣

 رک ککے سکو ےک لاہڈ ..-..
 روا لضااک ا اد اید کین
 جا اکا سارا ےہ امر سٹ
 ۵٣۔۳۵ ۲۴( مج د۔ ےہ

 ۔٦۷٦

 شاکر غار لام کٹر جم ..
 ھچک ےک یگ نرن ائ یوشا

 مشش عز اتم ایکن ام اس یگیٹپ ت7
۳۳۲ 

 ہو نو اپ پ اما گی امضلا
 ترکی زم ا اشیکلاشکک
 ےا لاپبے )باب اپماپازراپ
 _ےلنزہل یدوکے سد ذپا

 م۲۹۱ ۰۸۷ شق

 ۔۳۰۵ ((۴۰۲

 مثلا کلاماکنں اد تح دانے
 بااطاکزتپ کیم نانا ءےہاآل ام
 ۔ جالاد نیو اکا ا ای لا

 ۔ م۷۴ ٣۵۹. (ممل جز
 تپ ۔۵

 ےک بانکب ایج یر شنم ندیم.
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 رپ ھتاس ےک اٹ روم تقنو۔...-
 مٹا ےک نٹررم کان

 ۔۱۷ ۔۵

 راآہیت گل لے الا تن
 ںیہ ےک لیپ لی دتانم اکا امم
 ہک ںی ےک تال ما ا ہد
 ںیہن صف دب مم اک یک اہ
 روا ناضلارر جج ےس ام رر

 ۲م۲(مت”ی روزے زم ایر و سک
 ہ۴

 ےرربو لا کی مشم کعایشلا_.-
 سیر وتر ٹلاوکپ اے پا ورک
 مضر ۔ ےس ےل

 -۔٤۹ك

 سما انکے لال غار بپا ..-
 ۔٭۹ےھ ۷

 اکے کار یت ےک تر ..
 ۔۴۵ (مہ ام

 ار و افم ا ند ےل ےک تر ۔
!۳۶ 

 |ز مادر ت کہ ہل نوع
 ۔۳۸۰۲(ٰلئا)۔ ےہ مزہہکرما ۱

 تما



 وو نانا و ماننا.

 نس بم رحم رہم عجم

 - کد پلے او ےئامرٹوک ا ۔...-

 ے7ا تز اہ ابن -

 ئی نو ناشلادوپلے لم .--

 62ے ریت سمہج ےہياتسکس يسلي ےب تم رم سس مع مم یت مس ےہ ت٢س س یھ یخ یم نت سہ یم سس لمس ہہی ہلا طس سی

 02 اورہ لےکک تم. ٴ

 - یاتباپانہطزع ٹال

 کوک لو ےس - ۹۳۹۷۷۳۳۴۱
 7 ےک 7 ِ . ۸۸ مضر

 .٢٤۲غسجاد ۔ںیییرمنالنھتم
 ْت رووط ك۳۴۳۴

 44+ یم ء8

 ں٤

 0۸0۸001۰ مم حس

 ٦ و ا نس [ںیںیار۔
 ۳۲ ٣٣۔۲۹۹( ٘

 ےر لا ےئاوس تو اے نکے ک کا...

 سن یم
 ۔٤٤ ری پیب

 سہ ھپ
 7 رم ا ا کد رئخ

9 ِ : 

 سس

 ۸۷۷۷ہ



 یل . سج ہل مما تعلیم ا و ا
۲ 

 ۔۴۱۴۷۔۲۹۹۔۲۳ۂ ۶۸۶
 ۔۷٤١|[]ي م۳۷۷۰ ۵۹۔۷

 ۔۳۹۸ ۳۹ے ۔٣ ع٣ ۔۴۵۷

 ن:۵۔ ۵۰۴ءء انگ اتا.
 ۔۷۸۹۔۹۷۴۳,۵۸۸ ۔۹

 ۔۳۷۵ ۔۱۷م۔۹۷۱ ۔۷ ۵۰

 ۷۸٦۔۹۷٦ك۔۹۴۵۔۹۰۷۰۷۴ ×

 ب 2۸ اگ 48١ ۔٤٤٠ ۔۲
 2۷۸4۷۹۱۷۰۰ ۷ء۹۷۷'۔ء4٤ ۱

 (لوا5)۔ تنہا اک الا سیٹ اٹ ید.

 ۹ (مط )۳٠۱۔٣

 ۸۔ء(غع۳5)۔یقالخا رسا رن...

 ۲۸۳۔۱۳[ ۰٠٢ ۔۲۸ا' ٠٢

 ٣۷٣۔۳۵ ء۷

 ء2۶ عج 24
 2 ۲۸۱۷۲۶۸ ۔۴ ۔(۷

 ص۷۶ ح۸۳۰۰۲
 اض اپ شپ یقالخا نے کنار
 م۵( ۳۵۰ مم جر. لاارنضاےب
 - ایران: ل الخ ماظل مم السس[

 ہیر مامور
 ںْیبٹ ازصٰن )طا ہریرہ(: _ -

 - د٭ (لئاڈ)۔ےئاناج ناطتزآ

 طا مم

 ۔۵۶ ( غدار 4. ۔۷۷

 (۸ )۵۱۸۔۵۷۷ ام' ۔۹۳

 ۔ء٤ ہ۷۳ ایل الب ۔ ۵0۔۳۲۔۴۱

 ۷۷ ۔[(۹۵ ۱۵۲۴۔۰۱۵۳ ۔ے

 ۔۲۹۴ ۔۲۷۰۸۔۲۴۳ ا ۔۰

 ۲۹۹۔۲۹۵ ۔۔۲۹۰ ۔۲۸۰۔٢۲۰ ٠٠

 ۔۳۳۸ ۔۳۳۱۔ ٣٣۴ ۔۵

 ۔۳۷۲۲ ۔۳ ۵۱۔۴۷۲٣ ۔۴٣

 ۲۲۹۔۳۹۸ ۔۳۹ ۰ ۷۳

 ۴۵۸ ۔۴۴۳۔۲۴۴۲ ۷۴

 ۔۵"ھی۵۹۱۳۔ ۲۷۸۱

 شب نام نار اف یقالخا ہو
 (.٠٣۷۰.۹ لرات)۔اڑہایارآہ

 ۴۰۲۴۵۱٤۔۲۵۵ (غتنّك)

 (مم "مے ۵٢۷ ۵۴۔ ۶+ہ

 4٤-:۹ ۔۴۹۔۲۹ ۔۲۸۔۷

 ۔۱۲۵۱۴۱۲۲۷ ۔۲۹ ۔۴

 ۳۱۵۔۲۷۸۰ ۱۹۰۰۱۹۷-۹۰

 ۳۵۱۔۳ ام ۳۴! ٣۳۳

 ۔مگ| ۳۔۳ ۳ ر۳۷۷.“ ۳۶٢

 ۔۲۵۳ ا ''۹'۸ ۱١

 ٹیہا رب وف ںیم الخ ام اظ.

 ۔۷۸ لاج )



 یسوسمساو- . ٰ

 -' نک ار وپ ناما ںی قال.
 .- ۷٣۵۳ لئاو)

 نج و رپ یشب وقعت کا دم ےل ےک یقالط ا...
 دات اگ جج ود لواڈ۔ تام

 ام یب۳ : زا /تان ا لْلاقر وا الا -

 ں0 سر ںی ےک 2. نب نانا ا "ر ۳۲۶۔۷ مج ےس ٹاھکرازکر ون ےک. (مٹدانا۔ ۔تیبمہا الا کرت ۔-- ٦ ٌ  نکوز اپ ناف قالفا ہین 3 مو سش جر ج
 ً ںی گر اگر اوش کن ول تالا .. ۲۸۷ ۔۹۰۷۵۸( -
 . نا ضا رک روک ُ ۔۵۵۵۔۸۳ ۰

 ٘ علم نیر کاکام کک اگ کس می الخا یا ۔--
 ٰ تب 7 جان ضس کام ترخع
 م۳۷۳ .۳۶۳ ٠ رسو و مر وض

 ندا حاروا ما مس -.ے0ے.۴ -۔ ۹۳۴
 أ و ۔۶(قئرقزاک ای ڈو ھت سر وو.

 کک و یا عا ہی قرزطل ںوڑزلاغآ
 یخ شا اضا : مم من ۔ی ےل

 او کٹ ارگ .. .قاوخاب اگ ید سوات. و
 ا سو میر

 ٗ کہ ا لہا کن وا لت ۔۔۔-
 ِ 7 سز کف

 ٢ ا اد



 ۔ا۵ ما مد. فوت کی لاو ۔.._

 ( لڑا تر. کولمسم نکہ گیلا...

 ہر پرسن

 ۵9۹۸ ۔۲۵۱۔۱۷۸۔ ۰

 کد الوارکےجہ ینہ وککرلاو ___
 مچ روپ ایسا ۷ رگ

 ۔۷

 و: وا م) کولع ےیل انپ ..-
 م۰ ۱9۸۔1۹4 ۔۴۰ ۳

 ۔ ۵۹۹۶۶. ۳۵۱.۳۲۷

 کف امن وملاوماےک لو...
 ۔ ۶اے کام

 ک باک ٹچ لام ےہ لرئاھو

 ا كم قام

 5 ۔اگمو

 ا. رس

 لو عش یک ناپ
 تا 0

 م1۳۷("

 ے ات نا ئالجم کاخد ۔..
 ور صائ ا روتی ا تعا ؛5افآ

 گئ یب روا اک عاشلا

 الو ار اک وک وو ٠
 و9 لا 3

 ےس ا قول و وک

 . وو رکا .
 ۳۸۱۴۳۳۸۴۲ تن

 لاطاغاِع وا سش سکت
 یگ اے زط تیل

 ھ00

 ۳۵۸۸م یہ ٌ

 کک.
 ۸4 رح

 نک اک 20

 ۷ك سنا
 ران اح و بس

 ۷ م۵ 00 یب

١۷۷۷۶۵۵۸. 
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 ا ُ

 :  ماؤف ایرپ لولوہرامن تصال ا نس

 ٴ ےگ مان کلا ے رش ے ام... ۱

 ا ہیرا ےپ :

 ِ: لعل ٹیلے وہ
 ملت ٣۳۵۔۴۶۵۰ ۳۴۳
 ۱ “۔مم ۵۔۳۸۱

 ٠ نامتا یم تالکامم ادا کن _.
 .-- ےللوق پا وا؛
 ۔م مت یر ادا

 ۔(؛+(۷0۵۵ا) 7

 و. سنگ ز اٹ رو 2اک ک بلع ےس

 شا .ںیتلاکق الخ او یعص"
 ٢

 ا و
 --لبایز۔لا زکات کن

۳۷۱۳۱-۳۲۷ 

 ۱ ۔ اج لز گزامد تم

 ۳و قراو)

  وک 7 ٘
 بوم
 ید را.

۷۷۸۲۰۰0 



 6ھ ۱

 مع میلا لامتعا شیر
 ۔۱٦

 ( لو اکر اش اکے یم ےس فار
 ۔۱١٦۔۷٦ (م۶ئ ) ۔۵۰۰

 ما 2س کئ عار وا 9ص ض ےہ

 7 ۱ ٢

 نامحاو لرغا, یگدنزن گا _۔-

 ۔ل۵۰ ۵9۴م میک

 ( لراور رگ اس کن املا تاب...
 --7 رک و

 ۔ نیلکف انا یم تابدقم
 ج٦۷ (لاو)

 یاوگوئاس ےک فاش ےئل کرنل...
 ۵ ملوور,ْلالےر

 ۱ اگ
 رر و ر100

 ۔۳۹۲( لراە)۔اپ

 ۔۵(۲۲۲وا تر :

 ۔۔۲۷ (لئاور ْ

 بے تارے

 ںی ین ا
۷۷۱۰۰۸ 

 م۵

 ۔ ےئاجاھکرد اظ اھل اککت رب الا...
 ۔۲۴ (لژائ)

 تم ںاؤگنل و املسم پت اباوم مو
 ےہ نرس بسم ام
 .۲۵)۷۱ (لوا رر ییا

 ناضا ےک وہ * ایس دت مآب ___
 (لواج)۔لاررابلں رضا
 ۔ا4/ہ

 اب یکن اج ئل ےک ا تام
 (ل فائز رادرگالاو ےن دال
 ۱ ۔۹

 ۔٣٣۔۲۹۸ (لداحر
 لالا ےل ےک ےن رک امر کا ٹلا _.

 (لوا عر ترورم گر ب
 ۔۳۱۸ ۔

 کر ناس نک رش م اکرم.
 مان ۔ تیا اکے رکا لا

 تر( 0۱۰۳۴۲۳

 اکرگرہ×/'ا وال ےک نل نا
 م۷ن الخ ہدرکے اج انکی
 ۷(, : مرا اگے رک

 کا اقانا نیک شا وع



 دیر بس حی جا

 ال طللض ۔

 ےس
۲۸۲ 

 نامہ ردا آخری کں نما لوٹ ثم ث
 (لداج وقت یورت چتاشا
 یہ 7
 ۔تہا گلا 0-21 5
 ۸٣۔۰۷٢۲ (لئاٗئا کنز
 ۔ لوک پایا ھ ںی قال عا...

 ۷٣۶۰ (لاج) 8

 ےک 7ے داوم کود
 ۔۳۸ (لوا)۔ تحسا یک
 ۔۳۲

 ناسا نر و ےس
 : دیور لا الخ ااکے ٹرک
 م۷ ] لوا و ۔ےہ

 ۔ ںی قر ہاوکادخ کگولر کن فن -
 قع قلواقر

 1 یک 2 :اگت ایرورٹنو ومزور ۔-

۸۸۴۸۵.۴60) 

 5 : رگ مغز فوت
 010۸ م۵۷. ۴ں

 4ف اے ۱ ۱
 ت . ناک او ےن کفاعموکن لاخم

 َ ںیم * ےیدااتراووکے کود

 ےک اکڑ ٴ

 تے ۶ 7 ' ُٰ
 0:1 رک تن ےک

 وہ “4 (قلاائر تبہااک
 ٤ ۔ یہ ار اقوامی لاعرب ....

 اہ ترکفأللول ےہ
 جے ئے رام ےک لوک ولا

 ٠ ٢۸لا بزع اکے الف



 اک مفت بان ساتھ ےکیل| _..
 ۔۲۹۳(لوا جر  نیقلج

 ۳۹۳۔۴۴
 ( لو ا ).تشکامم اک کن سیب ائ ۔...

 ۱ ۔۹4
 ۔ ننئارم یک فلم یم نیو ___

 ۔۳۲۹ (لراج)

 ۔ ےس ورم یر جی کن یو ل اھٹنوت

 ۔۵۲۰ ۳٣۷ (لوااز ۱

 اٹھ او ےک یھ و ہدای

 ۔۷۱۔۷ | اھ ۱

 ےن زر
 ۔۳۵۸۔۲۴۲ گاجر

 ںوروض ین ےک ےک لا ہدمظپام

 ۔ ۔۳۹۵ (لااز۔ تنلامع یک

 ۔۳۹۷

 زاہد دصاتم کیو فرح کو.

 ۔۳۹۷ (ل اچ )ےس

 ۔ مز. ایم
 تام لعن اوو ےرافکد ناشر

 ۔ںیہ جر لوکسیمنر

 ۔۳ (٢ م

 لۓ ابر ارزا,ر وار ل رى تر
 ۔۲۸۲ (لوا یر .تشلام
 ۔١٦

 ۱ (لدا تر ۔ین نیل ک شا دوزخ
 ۔ے۸۔۱۷ (مث2ق)۔۴

 ۔۷٦۱٦ ۔۹۱۷۔۵۳۴۔ ۹

 ۔ تشئام کن ار وار ناظم کرم
 ہما ۔۸ (ملیا)

 ۔۲۴۳| لڑاٗئ) تعامل ےہ
 ہھراڑزواجتے یر لا ھددم __.-

 ۔۵۰۰(لڑاج )
 ملراور۔ تھما ے کردا بار-۔-

۵۲ 

 مللامز۔ تقلم کت الارسلرخخ _
 ہ۵۰۹ ۔۸

 اپ ا/ کن ژووج'ے لو وس وو
 (لعاج)۔ ت تام نک
 ۔۵ےم

 2 برش ےس نر انک یر فا ےلھکے

 ٠.۵۷۷ لنا 2ا

 مدار کنیت برف ےک ٹا
 ۔ھ۱۸۱۰م
 ۱۵۴۱۳۹۳ د ج)۔ تڑلام ات ناخ

 ۸۷۷۷ہ
5 



 ۱ پاتا و 7 اڑ
 زی ل۳ منور ٰ کت

 ےل روم
 ۔(یات)

 وو تلور دات لہو مو تو لم ۲ٌ
 روپ 1 کے کرا لو اپن اے یا جال قاورراک 1 تنا رووو ٰہلواو) فاط ےک یم انر کن مما عت جب ۰ یر الافا.- -. ۔۵۲:۵۱ غ ۲

 7 ۰0 یس ۰ . ٣۷۷۷+ج8 أ۱
 : یے کک روم ۱ ۵۷۹ ۔۵۲ ٦ ا 0 "۱ ر کلک ٹا اب اگ ۔٭ مو وان ٴ ٘ ام و رم تا ت۵ 0۴-۵14019 ِ ۱ نا وع ا ںی ندا مکا ا ری

 کک یس ے ی لیا ّط ہر لا ٘
 ت7 مم ۲ 5پ ٰ

 . لوااور,رگیسرکپلا۔۔۔ ٰ
 ۱ اون تا

 یرئاکیرانرگدایپہ۔- ١

 ( میکور۔ےیہاپاناب : ٘

 ںح تے ے4 ا :

 ١ ا رت ٌ
 ا ۔وکو سور ای ١ ٦

 : شا ا ٦ َت

 ۸۷۷۷ہ



 رمز اڑ کافر اکا ۱

 ۔۳۹(لڑائ)۔ ےہ اک اک ں وک ۱

 ےر لاروا ےاو ےنپا اض گر لا .....

 ےاد ےناورھگاما بش
 ( لڑا. تکیہ کپ اسی

 ۳۴٣٢٣

 بلا سد تخو ےک تاریخ تہ

 ۔۳۲۲( لڑا ن).ورہاظم اک

 ۔۵٤٥
 روا کام ؛ انب رایرقاء پید لاو ۔.۔.-.

 : 7ر تےرہاسب

 ۔۳۵۱ ( لرائ)

 ۔ نقاد نسل عالصما اپ ۔.-
 ۔۵٣, (لداز

 ویو ھا یسک فو ٹوٹا.
 ٠لوا ت)۔وروناننکاا

 ھ۴۸۸ ٤

 ٣۷۰٣ا ملنا اوآ

 ۔۳۷۲ ۔۴۷)
 اتمام تام ہک

 ۔۴۳۱۴۷۸۱

 ۔ریا ےس
 ۔۸ ا. ۱
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 اک ےہ وھکرہ ںورسود مانگے پا _۔-
 ۔۹۵٦ (لئاور تالا

 یگ ادذ ھتاسےےک اپ کد صح۔..
 : رمنجر اپ گا

 ۔ف۸ ۱

 ( مدد ج) ۔ تیہا کا ان ف ۔..

 ۔۴ے :

 خام ہواہشلاد بیل املا کر دقلا ۔ے-

 (2ئ) ۔ج امن یئالغا ےک
 ۔۳۲۴ ۔۳

 بابسا ےاو ےل رن اگپ کے رھشاتم ۔--
 غرە)۔ماش زر لناردا
 ۔۷

 روک فام یت فن ں یۂےرشناومم

 دہ (م٣٤۳۶۸)

 یا انر وا یف ای اس یم ہاگھن یکن ا رک
 ۔۲۸۹ (غلاچپ ۔ رام اک

 ۔۵۹۳۰ ۵۹۲۔۳4۹۷ ۔۳٣

 ۔ تلود تزغرابعم اک ن ار ۔-
 ۔۲۲۳۱( ( مکی

 کے یل ںیم کگنر طلغ و کف حج تل.

 ۔۳۴۲۴( مان ۔نارفف

 ۔۳۸



 ر۲ (لوا ج)۔انو دول انکاک اد...

 لب اتلاکںوراو/ اش ےک ٹوو

 ٠۔٢۲۱ (لژا)

 کود ۓس ٹال اروا کر فدو سم
 ۔ںی یس اکرم نیلا
 ۔۲۸۸ (لئا٥)

 ۔لاوس کاسٹ اکی غالسنا تا الٹا
 ۔٢( ا و

 ۱ 7 اک 221

 ٤۰۔

 واہ زر مرگ . یم کے

 ٠۔۵٣ ار -
 ۱ سام الخا ےک الل شا ات .

 ٣ز ر٤ادل(۲۹۷.

 -۔مالسلیلفا وا
 . ٭۸ (۳ا ہوس چرا . تا کن ا ثب

 ' کالا واقف بخش کن ا _._

۴ 

 قسم: باطماکے اج ے اھ ۱

 _ تب او ضوظعھپ 2

 ٴ 7 ح
 تیت کرس

 : ھ مد ۔ارگن ۶۳ت

 ا ہ66 2ما ۵0۷ ۸۰

 ٠ ٠ے ںیلمو مالسنازلخ مدآرھھت

 ٠ رگ ۱۲۹۔۴ ۔۲۹ (غ“ق)

 زی ۲۴۶۱ای
 تَ. مالا مو آر صو اٹ ہو

 ۔.ؤ ا
 یر وا دا+م(٥٠۳۵۰1۲۰

 روک مانا کلا.
 أ دقت تاک

 ٢ 0 ا ےب 7 (ع ان

۳۷ ۶ ۴ 
 ١ ذ۷۷ )لا جر صخ
 ا. ریا ان آروا اما ےب تم

 و :۔ک(لیاو)' ۱

 5 ا تنجوڑوفاپ ےکےن رب وی وت

 |۰. نل او ےگ امن یکے س
 اتے * فرئو ےن کت شر ےس ٹپ

 ٦ ٍ ے لئاڈزس تیا کرللا

 ۷۷ لب وم

۷۷۸۲۹۰۰0 



 قا تک

 ۔ نئ اک السلارلع ملا.

 لم املىڑزآت رکن ااماتس
 ۔ ۶۷ (ماپ ٤ )۔ایگدانھا :

 لک السلابلع یت س پ
 ۔۲۵۹ ( لا ) ےمغلم د

 -ریورناکم اےک کر شپ الا.
 وم : ۸ +۷ الل

 . ۔۵۵۲ (لئاجر

 موت 1
 ۔ھ ۴۰

 لو حز رگش ار ا شماکایا_. 5ٌ
 ۵۵۵ ۔۳۲۴

 ۔ غنادناخ ا باش اکی املا نشف__-

 ۔۵۵۵ (لراج) ۳
 ے_۔۔۔۔وافلا

 ھارون اما مات رفھ اینو
۸ 

 ۔۷+۱ |ل وا جر ۔ہانُگالاوۓنرک

 دار گر شک جلے ے لال عامر ا اک.
 ۔۱١۲( لات )۔لابدئ آدئا

 ےۓرکن ٹکر کاپ ناھیا تمل.
 ۲۸ لوا نر ما ۷ک

 لاورانیاٹ لیگوکنایادرفک۔

 ۔م
 ( مددج).بابسا ال اےک ا ما

 ہ-ءف

 .. ان لو یٹالفا ےک یا __-
 ۵ء۱( من

 ہ۷م مدار ائ گدا اک ا|۔۔.-
 ۵ء۵

 ۔۹ میداء)زئاگنتدہ ۷ا.

 (مابپامر ۔ بما ماس پلس اگا لا...
 ۔۵

 نر لروا ےاو نر فان ہوا تی

 یک دو ناچ یک بگ یک

 ]مم 8رن ۷م کروا تقی

 ۔۵

 نئاوتل أو لمت روک ادرا___
 ۔۳۱ رن تر. اسم ےک :

 ےس ناف لیاچ وم نرم عی
 اس ےس

 ہل ایک الم ہوکے ناجی نر ری ھت_
 ٰ 3 ٠ ۱( ۲۳۳ ۴٦

 مم ۰۲۳۳ ۲ک
 ابرار یہی دم تفالحن

 تری



 تم یھ سر عت مس پے یس فروشی یش سو سس رم یممسدم ہہو روشجچ مسعمیج

 فی )بابا یو

 زط ات تر
 اگدنب سٹیپپ یک آف نل ےک
 ء۵ یا

 توا ترضح فالخ ےک مم ۔...
 سنے نر ۴ ا ناورراک "ین یگ

 ا٥( ك)۰ تام
 لان >ن الفت نس نک ام ___- ۱

 کپ رب انب کن ید سس
 ,ء۷٢۷۷٠خك)

 .گیئنا اھذزا
 لم اوھڑا ہالی ٹامشلا

 ۔4٦ (ل2ا٤ )۔ تبہاا

 ۔ہلوا تر. تیعذلی کن لئ اددز(_..
 ۔۱۰۹ ۔۵

 (لبا٥)۔ ص7 اودڑا

 ۔(6۹ ۰۴

 : اشوک ٹی اعم ےک رب. ۱
 دیو وا جر. ںی...

 ۔۷٣۳۲لوا2)۔انکف اح اکا ُ
 ری

 تا ےئاایکرش کن

 طاس زر لِنْزؤاددا۔- ,

 ٣٣ .٠ یلواقر :ڑ وان رو 0

 ٠ قر لترنصس ترکی زون. :

 7 ارسوھمس
 ۱ ت۲ رائی

 . ترک ےل ون عام وکںولوپ ۔__
 8 ے۸۳ لا مکے گ
 ٠ ںوارئ ات رو یک اودزاددع

 ۷“ او تبع اہے
 ٘ ۳۰۳۔۳۳۰۴ ۱
 "و" نواوب ۔

 ۔۷۲۷لواور۔رع
 0۷۷ل وا5ر۔ دب اریزاد معت_ _

 ٤اا ۔۴٣٣(لذار ۱
 تک رام ا ےہ یسک

 چ ٣٣۲ (لوائ)۔
 ےریکاچ کرنل قالط

 چت ے٣۳( ل وار

 7 ےس لد کنت ما ان یف
 ران م۷ قلہاچرد 2 :
 _ 7 ا سرح

 ۳٢۵۸ ٠ (لوا تر

 ۴۵۰ موسم کج

۷۸۷۷۷07 



 ۔ مانا

 ۔۳۵۰.(لڑاج) ڑیرطاکا ام

 (لوا مز  تامغخصصاک گی یہ نر ننپ

۴: 
 ملا ۔دح کت عاطا کرشن ۔__

 : ۔۹

 ۔تشلارم یک رر ئل ےک لب

 ۔۴۳ (لدائ)
 وید رک تالیف مو(

 قاڑدزا __ئالسالڑلاٹ+
 (٤كزا

 ۶ اڑ کور وگرر

 ۔ے
4 / 

 تے 7 وت ا

 ۔۹۳ (مغ رر. قم شک ےن

 ۔۱۳۵ .۴٦ء]٦ہ ہم( ےس

 (خکاز۔ تب ن تر ناپ ڑ ا

 ۔۳۹۹ ۔۴۔ ۶۳

 یک بوی پص ںیم لا مےک سا _.
 ۳ ٠۹ (لڑا ٹروع

 ملئاو)۔ شامزآ یم ا خ نوح
 -۔۳

ّ۵6 

 ' ۔ے کا شک کی وار... لت اقلعت حالصا یکن یگیشرن۔...
 ۔۴۰۸ .۱۷۳ ۔ ۱٢١ (لدار

 ۔۷٠۳۵۰ مڑ ۵م

 ۔۲۲۹ ۱۳۲

 م ارم رخ ڈاکو ناک اضلا

 ۔۱۷(لوا مرے شئامزآ
 ۔۵۹۔ 6 یھب ۔۷٠۰٦۔ |۱

 ۔۱۸۸ 1۸۷۱-۰ کن: ۶٣۴

 ۔انوہ نئ اندتنابو خرم.
 ۔۲۳۸ (لئا ئ)'

 مارا ھراداک شکم زأایگ لامصلا

 ٍ ےررایتخاد از آی ک

 ۵ ل2اتآ
 شرز یکن امشاےس فط کلا. -

 ئل ےس لو حط سک یس

 ٤1۔۹١۱۳ .۹۱۷۰۸۹ ۸۳,۲

 ر۷۲۸ ۷۷۷۔۵۷۷ ۔۲۸۷ ۔١4

 ۔۹ ۔۲۳۸۔۱۹۳ (موس ا

 - ك۷م ۔۲۹۳۰۔۲۸۵ ۔۸۷٠٤

 ۔۸۲۔ ۵۸ ((ازر جا ۔۵

 ۵۹۵۔۳۰۸ ۶۰ ۹۴ ۔ ۳

 ۔م۱۳صص۳ ج۵۷۵ ۔۷۰۸

 ١ ےس *ل| ۔۵۹ ۔۲

 تری



 نئ صا تک ۔۵ ۱
  تا ٌ ہہ وُ ا نک بیخ ڈبے ےک کوا

 ھر با ھم قران" و رک (لوارد .ثئا کے یر
 تم قع کلا وفود سم و اکرلام۔... ا نانا ٹتاقا ٠ .۵۲۷۔۵۷ا :

 لاک لب لٹک کل ط ابد نفع - مشچیرکی 0۷ 12 مزا فل
 ۰ ۔۵۳۷ لوا اد ٴ سس تے.

 ۴ ابا ہفاخ کٹا مز تملاع _- آر اکے اھ کف ام وا وم آہ
 رک ئاو)۔ےاگبا ن۷ا. و خ ۲۹ (لوا۷٤

 ا نیتموم ےب وکں ولاو نایمار ورک - اد یلئ)مم ۔۷۴ِك تک ا
 ۱ فا ےک ےرکک نا ےہکم لوک ےک ام ٹوک ولد _. 7"

 2 ےن ۔۷۸۷لات ےہ
 7 ۵ م۹ ۰ می تی ۲
 ناک دے ےک اگ شر کیا واک ٌ

 ر رونا بہ ے وہ تب : و یاس ہہ
 2 لب ام کم السا نیر ون . لک ولا پکا. ٦

 ٌ طر مانز ایگ و ےک ۔۵۷۹( لڑا ۔اھگی کو ۳ ٠
 اس اھ تب عظا غس ک ٦
 1 رت رک ۔اگریلرذ اکی انکا ٦
 تبوک ھو لا اح دا ہللاقی ا
 : ۴۰۶۷۳۵۶۰ ۸۸۶ پ۶۰ ٠ ات برے تشنوس ںی نامہ ا ایر ق۔.-.- کت
 1 یورو ٠ لکوز کے نک وکوٹےڈب ت۱. ا

 اھ وہ و ۔ھ۲۴(ل ا5۸ ایگدانج یر وع
 یش و ١

۷۸۷۷۰00, 



 ۶۷ مسا)۔ےبأہاأ' ٴ
 تر ۔۲۹۵۰۹۷(میلار

 و۸ مشن طا ال ما
 تبیعلر۔ ۲ ۷۶۔۸
 (/” کد ےلیک

 ناما انت باغ یم ئاد رب
 ۔ے گو ب جوم اکے لانا سیب

 ۔ا۵۸۔(ن۰ رش مر
 ےس تیر نم یکن اوکن اما لالا

 ۔اناٹل ںیہ شک زہد اہز
 ۔6(۲)

 ج تارط اوذا

 ابتدا ناروا مک ؤ1-۔-۔-
 گ۳ ۶ ۳۴۱۴۲٢۱

 ہ۵ مار اکا پا دصصاکن کڈ ۔..

 ےل وو السر کول[.
 ۔۸۹۷۸۵ اب لن کلا موم

 ر لال وس رک کراورژرپ 9 آ__-

 اک کو تا عہد ایک
 نا ماہ زن اک گےک پر
 (مار اکر ۔ںیھا ۵ہ ضا اموک

0 9 

۵۵ 

 مر. بصنمہاراد عو یا
 ۔۸ ۔٢٤ ۔۲۲ ۔]

 اکم لسی لم شلا یلص ئاس ےک نلا
 ۔٤ ۱ ماورم)۔لدع ۱

 ۱ رراک ام ےئل ےک لام ام تو.

 ۔ہک۔ء) ما کیش

 ۔ ںیہ اپ ںوئادفموو
 ۳ ل۴٦ مارا

 میان اج اکو گر ںوہنکحہ ا لوکعن ا __
 ۔۲۹۷,۲

 روا تار کوس نا اوگع لا...
 کف یاا سے اند ویز
 ۔ایگدراینغا کیک کرایا

 ۔۸۴۔ تك ملایا :

 ےۓت تزربظم اورا نوک ست
 رکن ا کل فٹ ایر یک وقت.

 رٹلا سور انفخخااکے یہ یثالط
 ۔ہ۵ ملاپ مز اھت ہر وک

 وے تال صف ز مر -۔0۸
 [/مل فلا لم

 تگ طاإًسا

 ۸۷د جر شک ا

 رہ و ش٣ ا سم

 7 ن60



 اکو قع عرس اس شق ےک مے ریس ما تام کیم چا ےب تیس وم ا اج و ےہ زر ےک یک وما وع نفی ہک یک

 ست.

 ےہ دکن
 ۔۵۷۷ ۵٣٣ٔ(موس ۔ماع اےک ۷۸ا -
 نال کل ونھافروا لپ رگ...

 رم ما ۴۴( میپ ماما ےک

 _ یئالسان لو اوم در رم(

 : (ک۸5 وف رش ادم

 - ماللایلع قام
 ( مدعی )۔ ٹرائل 2

 ٠میر ۲۱ ۔۳۸۵۔۲۵۷ ۰.
 ٠  ( ۳۰ 7اب ام ( (۲۳۴۳

 ٹئایر۔ تراش شا 0ص گا۵ ا۔-

 ۲۹۷۷۳یً)۔ تک
 ۵٥۱۔۱۴۳۲ م ان

 ۸00 ےےج

 ٰ ۔۸۱٣ (مئمای)

 ٹی ےہ یرھکا لا ۔.-

 : ا ا

 ہن

 ۴0 مندام) اھت کایہ اکیلا ۔. :

 مریم ۱

 یئاتط رگ )_- ف وا ۱

 ٴ وو مم نم

 ماس ا

 تسس ایشیا ۔- ٗ

 َ ۰ ا ےہ کھ کے

 "و کف :
 ۱ ت۳۴ ار 7

 ِ َ ری اما تل

 ٍ ۔یگتاما نما ایپ اک
 ۳۶ ما

 _ػكئاگا :٠

 وف ئل تال 2
 "تک 7

: 

 تے ۱٤ (لئا0)۔تامرلعت
  ںئق) بم ۳۷۰۷۰۱۲۶
 ط۳ ۵۸۰ ۲۴۔۴۳ ما
 ٠ '۵۷ ۔م٭ كم ۶ز مات ۳۲۸۱م

 7 60۸ ش× ۴ "7

 7 ۸غس ۔ی نیٹ  مالساطظفا

 ا. 0س

 ۷۷۷۰ہ



۵۵ 

 )۳٣٤م(1۹۸۔ ۸

 ۔ےہ مالا فرض نو کیٹ کلا...
 ۔۳٣۴۔۲۲۴۹ لڑاا)

 ( لوا )۔اھتنم الا اٹک اکر ایھام امن...

 ۔٣ ٣۷ ۰٢٠۔٤ می شر ۴

 ۔۵۳۴ ۱۳۳۰۹۰ ( مج ر۹

 ۔۲۵۵ ۔۲۳۹۔۱۸۵۔:۸۳ ۲

 ا" ۔۲۸۸۷ ۔٢٢۰٤ ۔۷۳٠٤ ۔۵۷

 ۔۳۱۴)۵ ء۵۰۱۹ ۹ ۳

 ۵۱۹۰۵۰۵۔۵4۲ ۔۵۲| ۔.)دے

 ۷۹۹,۷۸۷,۹۲۹ ٦۴۵.'[ ۔۵۸ا'

 نباہالاسآب نک امنوک فال __
 ۔۷۔6۹ ( مم۳ قلع کے ال

 ۱ ۔۳۹۵ ماہ اتر

 مسل ھم لسٹ رپ ےس ایم اھ.
 ۔١۱۳ را ) ۹ ی۵

 ۲ میان ےہ جا کیو کیا کش .-

 توکد فط کم السا یر کر روف
 ےک ےھج ےن

 ۔توراکا ا وا تشیفم اک ا
 ۲۹۷۔۲ (:۰4۹۔۲۱ لام٤)

 م۲۴ ۳۸۷۶۔۳۷۸۱۹ ۔۹۳
 میپ اتر. خاک نایبادوا مالا...

 ۱۴۶4۔۱ 2 4۹

 بنر بے سوری العنا تک ےس
 ۔۰۵٠ (لواج)

 ناروا ار اح ےک نعم م الاا_.-
 - ۔۷ (لدا جر ےب انک اپ
 ۔۴۲۵ ( يا

 باطم اکے لگ تاطف انک ےک ال
 ۔ء۵۳۔۱۵۲( مو /ر

 ٹی ط اک السلا لم ماما ت رطح

 ۷۰۵ | لڑا چز۔ ےس

 ۔تیمہا کہ کلام ءالسا..- ":
 ۔۳ چک جر

 ۱ ربلاطماکےۓ اج ات حج )ا عا عزیز مل تن

 ۔۷۰٠ ۔۱۵۹ (لئا جر

 ۔ بلطماکے یم رکی وبھفوکم العسا
 ۔۲۳۴ (لدائ)
 تاالعی مایا کالا وی

 ۔۳۲(ہائ)

 رائل ررروا لا رسم لگ

 ۔٢٢ (لیاتز۔ 7 لوبخ

 اناتخ اگ رو8 رکی وی مالصا
 مشق ۔ایم فن كر

 ۲۷۲۷ ۲۴۴۰۔١۱۵۔

 بند ۸6116 ]۸۷



 ےس اھت السالم... ھ

 ےۓرہ ےک ا بہا
 ۱ ۔ ٣ک 41ک (لڈا جب )۔ ےس
 ت۵۵ ٴك

 فور. لآمگسہالبغف--۔
 ۔۷۷ ۔۲۴۰۔ ٣۳

 ٠" فو کے ید دارخ یا وتملم ون لا ۳
 ۔٥۵ من

 نٹززیاساداعا م۶ الا
 ۔۷۴٣راڈر۔صالفاک

 کت فو اد چپ ےک پت سس.
 ' وبا ات
 ۔ای رت اک اٹ سود
 نئ یہ

 0 ںی ۵۷٣ا ۵۲۴ _ و ۔ ور تر :
 مم0 م1۵: م۳ ۶۳7 "ت ٰ

 5 لیوا مال وسر وا تعا ا...
 ٰ المال بام ےئاما ...- ٴ

 ۔ ۔۵۳

 ۔۸٤ (لداٗئر

 " 7 زر نس یار ش کے کہو
 صفی کاما مانام ٰ
 :(غیکر ۔ یارک ماما 0ک

 ا تا نو ون مس

۷۸۷۷۱۰۷۰۰۸" 

 '۔ےلئآ “یخ کرئ ا لے ہو...

 : رح وند

 ۱ یم ٣ور
 تک ٦ى

 ٦ و 7

 ۱ فط عس
 ۹ر مو قلواور۔ 7

 ٰ ماپان) تا اک اراس ےس...
 9۹۰ ۳۷۸,۳۷ ۰ ۱ ٠

 ا (“ںار“سرزفئ
 ٦ ما تیرا

 تو ٠۔۷۵8 ۔۷
 قیرسکط مسا ود

 ٠ زس مک ۹خ مح ۲۴۹۔۵

 ۔اروراط م۶۴۰.
 نه ےِماسا ۃتاذصف_--
 _ ھ٢( ار 220 ایا ت

 ای رم م+راونن

 یم غم

 ام ڈ۸ ٹاس وج



 لاماۓ یارب افق اوَا تر 8ے ۱

 | مدبپانر اکی مالی گد نر
 ۔/ی۔ ۔۹

 حرط یروگرپ مالسا ہو رکے ٰ
 ۔ ےئاوم باہ ے نر" لع
 ۔۴۴.۳۲)ؤج)
 . تازاینماےکن لی دو کنی دو

 کیا کن املا می مامت کاش
 ںرراپب ٰناإط|گررابےگلاع
 پ تم گم

 ٠۵ مارا کم کانپ
 ۱ ۔ووط

 ےب ڑی کے ہول اکیلا مالا تک

 مگر ۔انکا اب اھ یک
 ' ۔۳ع۷

 ٠ ںی ا لاسنلاےک سگے
 ںیہعلوکروا و خس ےک یخ
 ۔۲۴۰۲۳(مطست)  یر

 ' شاد ےئل ےک ےن شاوکدافک ےس
 ۔ ام یکن یت کوک
 ۔_ ۲۲۷ (م۶ئ)

 بے ہ تصخ  ی یالسما تو.

 (٣۷ میئر ےرکل وبا

۷۸۸۶۰۲۳ 

 ۵ن۹

 سا جان اجانبد تام ےیرگلا....
 ات لوھک لے مالا وما
 ۔۵۸(ئا8)۔ےہ

 ۔ لیا لو صا ایک یل عار شپ.
 (لوااب)۔ای اکہ ئاخ

 ۔۵ ( ۰/٤

 لصاحرص شکوک سی مالا.
 (غاہپئر۔بلط اے نور
 ٠ ھ۸ ۔۶۴

 ر لاکر ۷لو الس ا سخی وک
 ۔ازژیلامضا وک پل وس ردئا

 ۔١٠٠ ([رات
 اٹ لہ ان املا تعیلرش ائال سما.

 ۔۳۴۷ (لڑا جر ۔ ےہ ےئل ےک
 کت عاطا کل سرور شا یکن

 ۔اکل صاحب ھا کیٹ ےن
 ۔ا۸ ملن ا۔۱۳۵ ( منا جر

 ( وار. لوک بیت الل ا.

 سس

 ( لا ج) ظن کش اھشادم اس ا.
 ۔۲۰۴ ۔۰

 روصتاب سا قلعے گز ویو _.
 ۔[ا ہا مر



 . ۲۷۳ وا7 فا : × َ سض روڈ فم7
 ٦ ٌ و مہ شش جر لوکل ۱

 "0ک ۰-۰ ہار ئالسا ٔخں ین اخا ہوجعہبز وھ)
 ر۷۷ مسا. ۂصقتاک ا... دوم کی اواور سیم مالعا _..

 مس الا ایا ۵۰۲ ۔۵۰ مر
 ۱ وو ۔۳۸۶۔۴۸۷ رک ۔۵.۹۵.۰۸
 ر۵ لوااق).نم اکر ےل ےکی ا۔... رگڑ گے ی کامسلو فرق
 مك۴س۵۴۲۷۴]لداز مالا وا. بن اب 6 تمکااکاکئا ےہ

 ۱ : ہم وس نراور
 ۴ /۷٣]لوا ائر. تالبسغکاک : نکہ نیر رگوم با این ہد ..- "

 ا وع عمان وا تما ا سس. ۱٣۔۳۰۷ مار پات ۔ےپایآ
 ا ے۳۷۵۸ :.۳۹۰۷ ( لباٌن) . ۔٤4ۓ۔ ۷ ؛ق)

 ےک ےن ان او و ا کیا... ےراہ لام انکل قم یکم العا _.
 مت ات تارشر لرز ےہ ۔۵۷۴لوا).ہراشا گن یم
 5 ۱ و لا أو (مئ)۔ ۔ےہ عج تر

 ٠ ما مات مابزائالسا ۲ . ۔۳۴ ا۴ا > ۔۲۴۳ ۔۲٣
 ٠ ظن ۵٣۳۔۲ رتشام نمک تی قیاس...

 ٦ رت -۳ ۔۸ ۲۷م
 تے ۔ تیس اک ویئر رکا ...-

 تج تک تک ۰ ۵۷۷ ۲۵ ۵ل( ممش 1
 75 تو تیا کس الا. گورا دو مد ےس شپ و...

 ٦ لی قر پا ےن ےن ۷گ یگناھم
 . :وزآد یضوجوطمہاو|_ گار تاضز رو ٰ



 3ت

 ا
 ا
: 

 لے رخ یو

 اباپکرزڈد لرقرئانایپدب۔- ( نر جز .ایگاک شیپ رو

 سس تم ےک . ۔۷۸۷۷۷۷۰۹ ۔٤

 ےابزبتاوفرداانزوکے رش او_- ےس نکا ئی الی ریما
 (۲۳۳.)4۳ مس "رن تاس

 تر یر ہر۸ سس ۔۳۵

 ۔۲۳ مضر (تاخ×

 گم رو ون واری ا...
 ۔١۷۱ ؛مطفامر جام انب

 ناک سا تب اکی یوں یل اما.
 (غاپبام۔ افلےگں ار دا
 ۵۸۷۸ الہ

 مر ۔وورعےکٹ صابر ان خطا

 ۔۰۰۳۲

 ( مغوات)۔ ریپ الم یک ا...
۵۲۲۰۵۰ 

 ۔ ٹاپ شا اومو قر شاعم اک ئا_-

 ۔۷٦ مر

 ( غطا5ز۔ تیکہا کن دام ںیم معا ۔_.
 7. تیر

2 2 
 (لا5 رب یس کک ملا

 ٠ و

 رسم یگرانر دا لغو اکا ا...

 : ۔ ےہ ڈاک لا / اگر ک

 ۔۱۳٦۔ |٦٠٢ معراج

 ےک سا تنا یک وہ سنا __.
 د۵5 )ےس ےس ںی ضا رم

 ظ ام کام ےک لوگو امتنلاوو
 تل کافی اوییہ
 ۔ وہی اھم ےل وت
 ۔۵٥ )معا

 انک اپ ھ لواما کنت رات ےب

 ۔ےے یی کرے
 ۔۷ (مران) ۱

 . مازکا اک ت ابر اعم مولا عیب
 ِ ۔۵ (مئائ 7ز

 ا ئالساے ناپ مامے س الم ااواو

 تابادم ےک ےک تار

 سس بس ںی ےن

 م٦ کیا نم ناپ ےس

 ا۷ (مئئامز۔ ہدعاذ ایر وت

 لو تمام اون تاک ا.

 ۸۷۷۷ہ



 رر|۵۳۔۴٣۳۔۳۲۳۴ ۴ ڈاک فا سکی دشت ٤ مغریف وت َ. ما رظرو اس .۔. ..ا
 ںی تر انو کت شاد یئالسا ۱۱۷ مست یارو ا رک

 چا ےب فم0 یاس اےس کوکساوران تلوار یف
 ََ یورو سکس. ۔ایگادر رت موٹی تو

 0 ٰ 0ً ۰ تے 6 8 .0۳9 ۲۳۳۳ 03 و مر ۱ ٘
 "ہہ قام تیا ا.- و. ٠ :ںیرئیوونلکرلاڈسا ٣ ۷۷(اے ٍ ۱ : . ٌ لاش ےرشناعم یئال تا... با تروکل رض ایل
 ھ۲ اپ ےس نرس اکت یوم. ۔۵۷ ا. نے کا ےس ِ مم ۔ےہ لا لی ث

 تپ ۰)۴ ۔ےہ - رکا ںیم را ےک نی اں
 تے ۔۴ ۴۳ ' غرور کات+ قام کن ادا
 )0ا با و اگے شام م۲۴۷۹ ۲۲۵۔۲۴ ۔۲۱۷ ۔۵

 می ربا کم اھٹی ڈر کاادوا ۲- ٠
 ا یے وما ٠ لم ک اک او داتمنوح

 ام و و سا ٴ ٠۔۳۷۵ (لئاج)
 ہے ۔۷۷) غغغ5 مال اھ اہ ۔اڑس کت و غل ےسالس امام _۔..۔

 7 ۔۲۲۴.۳۰ ٠)۳۷۳۳ ۱ 7ت ۷٣۷ ( لئاڈ)
 ٠ ظ۷ ٣۵۶۰ اٹ ٌَ غاساںؤا” در بزم

 ! ہر ف
 ٠ز نرشام اظ اف ۷ا



“٣ 

 رن ۵۴۸۲۴۹| ۳

 زید ترابظطببۓرشاعم السا_-
 مم شا جز ۔ تبع ئا دا یک
 ھ۴۵۳

 و5 هب/بم7ہںورک
 ۔۳۸۵ گا ) .۹۸ ۔۹۵ ۶۳ ٘

 لونکو ےک الا ںی اد کم
 از ام ابد وف ٹو ماکےنیوک

 ۰ ۔(۳۴۰۸۷ مٹا ا ]
 نون فنا یم ےشاعم لمس

 ۵۰۱۹ ہ(مالاق عاقل

 -۔۷۰
 رافو قابض ںیم رش احماالمسا

 یاس ان انم اکر ناس ےک
 ۔۲۷۱(مدئ

 دا ورم یب ےۓرششاوم یئالساا۔_..
 01 ایس یتا روسی واخمیکں وتیروح

 تعال ن ا:اخ ایس ںیہ نادان
 ۔٣ ۔۲( مم تر

 لزرشور یو ےک لو اد ٹر.

 .“ءا ابی اتز ۔ای نار

 ٰ یا ماما اکٹ روعی ایما ۔--

 ں5 رر
 کت یلکلےئانب ےس لو ےن

 ۔- ھ۱ ضش ور۔تزاما
 اک ت اف یک و گم شک نو مے _

 و بر
 روا ںی ری یے رشئاوم

 مشرقی ک ںوہالخ
 ۲۰۴٣ 'كما

 (“راملا نر ۶و یکو)

  تعنامم کیم یک ی لو از
 د۸۷ بم نر

 ۔ےک اکی وصف نت ایک

 -۔ۓ ر۹ش قر

 نرس ار یب لوگ
 رش انمومانر رسم یکے
 ۔۲۴ مم جر ےہ تملح

 یا اک ا کت رو ردزور۔_-
 راآے انی د نر راع ڑکےرسود

 ِ اتا ۔ےس ٹلرح ٹال ا لی

 ۔۳۸۷۔۸۸۵ ۔۲۸|



 ک "0ح5 ۱ شرط / را '
 سو ےک

 ۶ کروٹ یک کام

 __- تمعامب ئاظنانالسا
 جر ماوعا لت یگدنففئانب_.

 مل0
 1 .۲۸۷(غت۔ ۔ی لک مد غل.
 ۔۸ (لدا٥) -٘نا ایعوا ےک ثرامآ ےن

 ۱ یا انک 020 ای
 ۔ا۸۸غ۸ از

 اکے یکے فانخا و تر.
 : : ۔٣ہ۱غغثان

 قام اکے سود کر کہلا اورا ۔۔--...
 مورد یاب ار اگف دم
 مم

 را 7 گرنزائا اکا
 رکے تنا ا
 ۳۹ (مار)
 ٰ : لوک ت عابد اباز سے

 مر مار ۔ےاچ ۔
 ایڈ نیٹ 08020 "ٰ

 ۱ مار حرفروا مم ےس

 ا تک

 ۲ ا وسس
 ؤم ا کو
 : -. ر×غزات)۔ نٹ عاد عم مل

 ٍ و ا وی ۔۷۴٣
۷۸۳۰۴۰ . 

 ً .س اون السا....
 ا ۔عھ۳۹ ط۳۸۸۰۰۱۰۰

 رر ےک أ
 - (مغ٣٣] نر مالا
 اذا ے0ھ۳۹۸۷۰۷ ۰۰۳۸ھ ء۴۰
 رک جے ار کئافا

 ا ھو ٣۷ قا "
 2 ترک

 ٠۔۹ عت باھر

 ای ید تال زر۸: ۔۹
 208 د۲۳( ۔نقیقتک لا...

 ک امام ۵و اگ لم م۳۴۰
 مج تا 8۳۳۳۶ ۱۳۴۷۔۰



: 
 ا
5 
1 

۷۵ 

 ۲۴۴۔۳

 ۵۰ ۴رب فیکس
 ۴م )اب نا اس طوبض تاس__

 ۔۷

 !لئات).پلطم اک ام ٹاس
 مم ات )۔۹۷۸ ( غئدجز ۔ا

 ۔۲۹۵ ۔٢۷٢۲ ۔۲۳۹ ۔۶۳۸

 ۱١ امر ولیم ف مکے ام
۳۳ 

 (مازلب تر واک کن رڈا اھم
 ۔۲۷۱

 انار پ لورابس مریض ای گا۔-
 ن۷ ۔ا۷۲بعر

 روا کی اھٹا ؤراتإآ یک اما ےہ

 م۷ منیر یگایکم فن زن

 ا مم سم شا جر .اہک کمار ےہ
 ٢ك ایہ راموکل ولا ش غارت ےب

 ۱ ےگ انب ںیم نعم کوالرڈ

 ۔م۴۔۶۷۳(م مس جر ۔ں

 ۔۲۸۰٢ ۔۹١۲ ( ملاپ ر
 کرنا ٹی نند یی کہ نلاعسآ_..

3۸۸۴0 

 ريیغظروا ٹر کت رق

 ملی اتر ۔ لئالد ےک مد

 ہ۔ا٦١٦|٢١ -۳؛ ۔۲۳۔۱۹ ۔ا]

 ۔۲۷۳۹ ۔۲۱۹ ۔٢٢٢ ۵۵٠

 ۲ف ۔٢۲۷۷۰۳۔ ٢۵۹ ' ٢۷۳ ۔۶۴

 ۔گ[( ۔۱)۳۸ ۔۳۵۹ ۔۲۸.)۳۴

 ۔۷۸۵ ۔م ۷۱.۷۲۴ ۔۸۳۴

 ۔۹٥۵ ۔۵۵۱ ۔۵۱۸۵ ۔.۴

 ۵۸۷ھ۸۴ ۔۵ھ(۹ ۔ٹنو

 من طر ۔۷۳ ط۷ ے2۸

 ۔۲۲۷ ٦۳٠۱۔۷٤۔۳٣ ۲

 ۲۵۹.۲۵۸ ۔۲مر کم۳۳۰ ۔۲۴ ۴۴

 ۔ جم گراور یک ول اسشاامیئنلامم

 رم د۳ ما
 ےس کلا شر ےس نام
 انا ویکا طر ےس مٹ

 ۔۲۵۹۔۵۸ شش جر

 ۔ تیل اح لن ارسآن درک ت دا

 ہد مم شش رس۷

 ۔۲۷۳-۲۸۸۔ ۲۱۱۔۱۳۱ ۔۸۹

 اگیاپ ادا ہورہا اسکں یت ماجت
 ۔۲۷۸ ٣۷ مضر

 (ےمایف وھی



0 
9 

 ےآ
)۹ 

 نان لات اکاک ۱

 2 ,بوضائ نکا آر ورا صا.

 گا ٹول اف ہو

 ۔۔سہ 7

 - 2 یت

 ا : لی ورکس ۔ وو ث9 ا ےک نال... رن
 ۲ '. ۔ےرڑوم قراقرانہاگ

 ے۵۵ وک ناز
 قا "جار وک ویو روک ناچ ..--

 ًَ 5-0 عل ۷۷۰۲۶۲۷۰۱۷۷۲۷ مممللس علل ےس ایگ ۱
 ً یم نشور

 : رر ترا ۔ماظ

 ۷ ٹک نل ماکے رک
 ٦ .۔بلطوٹ پام الا.

 تا ماوو مم مور

 رھا ا رس منشور

 و ڈور ےن.

 خا ا ا طر ۷۰٣۳۷۳۷ے
 مقا کر وقف...

 تو ۲ ۲۵۰۵۰ "وک 277



 ںی رک

 ۱۹۵.۷۴( لا. ہلحتی خاو _۔_

 201 گن ںی م قر یخ...
 ۔۵۰

 ۔ے-۔ ڑوردفالاپای“ا

 مشیر ۔تاحر شی گرام نعش م___

 ۔۹۸۔ ۲۴ء

 کا ××...

 ۔۲۸ ر9 مر ےک ن وم وو

 ہئالا باب
 پ 1 ٣7
 (م اب. ۵۳۲۰۵۳۱ (میس ٤ر

 : ۱۳ (۴ِ) ۔۳۲۲

 ےن یلاباخا

 ۱۷(گ۶)۔/(۴۰ تر ھ نوچ.

 ۔----۔ تن جلا باحما

 | مٹد تن. ےھت اہک وان نکوکپ
 ُ ۔۸۵۹(4۲

 ۔ہ٣مل ور جہ

 ۔بلطم اگپاجت انب ردفہ ےک عل.

 ۔۸ لٹا

 ئے
 نک معا ۱

 ۔۲۸ [لئاج)۔ اے راہ ےن او نت

 تے لٹا ابا

 جر. لیلا پایا صف
 7 م۸۰۳

 ۱ ےس ہشیرمگت نال اسی ف ےک ور

 ری ےۓرمکہ ہفت ران کب رخ

 ےئ ےک خم یارو میں یم
 ٤ل اسییع کش نیر نگ ناگ

 ۔ایار ما تک

 ۔م ۷۷۲م

 و
 اھتنرن تونے ریس یکم سم

 یر صافم ینا یش اتر

 مور ھر
 ۔٣١۔۴۴ ۔۴۷۳۔ما۶۴

 ۔ایان ناپ ایک تیل یکم نو جئا __.
 .م۷ مضر

 نیں ۸6116 ]۸۷



 عر فالو. ِٔخ

 تھ _ فراب اح

 ۱ 6س کف دب

 5 حاتم ھر اکا مع
 مک قر ج)

 کور تر ۱

 تان کم م۷۷۸ ء۷۰۰7

 ۱ 7 اڑ ود اگے ےب

 ۱ٰ ےب کرد ےھت 4

 کو تے اک یا
 ٢٦٢۔۱٤۳

 ٴ نار کوں وما ا...
 روشن ا را ً

 ایکن نفاس راوی ےل نو ۔..- پ
 : مل ارب ےہ
 تے

 تدالو یک لسف یل لات

 ۔ ۹ 0" ۔یوب

 مد م٣

 جور یر ۔صناکئ اےس.
 مس ری ہک اظنم کالا ۔.--

 ا ٢ا ۴| ۲ ٤

۷۸۷۸۰۰۰" 



- 

 7 لززہلرار-ےارب م41۴ ام می رن ۱

 کی کے را ںی نیر کمار ۵٠۸۲۳۴۰۱۹۷۷۸۷0۲۰

 .و ال قہ قو ایک ا تا ھم تا

 2 ماععا سر ےئامم ےک یب ٹیگ لن ااضانررے زن تو ِ

 ن9 ے2 ۱ من سیر ۔باساےک از یا

 ناشر کار وا ےک ب ہئاط فام ُ ۔[۹ ۵ ۔۱۹۳۔ ۸(۴ ا

 مشق لا ئارو انریلایر کج وکں یم ںوفیمسر 1 ٠

 ۵۰۵۔۵۸ غرب ارد مزے اابزال ۱

 )٣۳(( ۔ےم یی نما
 جر یز گام ۳۷۰ے ١

 تزاج کم املی تماح ا... یل تام ماس یر
 (٥ڑا٤) ںی لارئا ترکی کو 1 مرید ہار

 ۵۹۲۷۰۵۷۷۹ ۔۵۸۵ ۔۵ ۔۵٤ء۵۹ مٹ“ ٣ز. رورض

 7 ۔۴۹۲ ۔۹۱:۳۸۸٦۔۸۳

 وھی ۔.ض ۶ ۱ ۔۳۷۲۲٣۳

 اب بش ےس وی یئیتلاح نا... رب تک ساکن اک وک
 70 |۔تنلامم یک ء٣۱٣۳ ۶۱۷( موت مم

 ٘ نیلام کد نگ ےس لیبر
 ٠ فا ا . رواہ ن لال وسصا ےن مال

 (م٘ڈ) ۔اھٹ کف اطارا--  صدزارشضم
 د۲ ۲۴۴. یی مک ا تاک

 ِلادلاتخ+وا۷فتاغارلا رو ریو رششچر
 ۳۳۳( جر,و نس جز وو ٴ دھا نیک مات واےنیاوکا ویب تی

 ۸۷۷ہ



 مس تیفصع ٦
 نب ٠ ےے۳۵ ۹۳۔۳۳ ۷

 ۔اھیوک بما لاک عت -
 تت۵ م6٣ 7 5

 يا کوم ےھت ئا.. رک
 ٰ ہہ یر و و
 لنا "کت مح ا ٹک فا تن...

 ۳۱۶۰۷۳۲۳۳ ج)
 لک لا ا مشت.

 7۔٣ ٣ج ر۔ تیز
 لم دل یھ.

 و ناگ ےڑڈناو رض

 ا غم ۴۳ا ےب
 : رت تے 3
 ۔۳ ۱٣۷۳ ۲س جر ۔ لافصگ ت
 مج ہو اٹ ٹرک ا
 بم ۷ظ ء۳۷۵۰ ٴ ا

 سو
 وسلم ہہ

 ل٥٥ 7..."



 ت7

 ۔4۴۸۰:۔۸ منع

 ۳۸۔۲۳۷۔۴۱۔۲۱۰۔۱۹۴ا'(۶۳ ۰۔۰

 ۔۲۹۷ ۔۲۹۵۔۲۹۱۔۲۹۸۔۰

 ۳۹٣۔۳۶۸۲ ر۴ ۳۷۷۶۷۳۸۱۷۳6٣٣۴۴

 ۔ ۳۷| ۔۳۷۰, ۰ ۔۸۴٣۳۵۔۵۳

 م۵۰-۔۴۴۹۔۲۲ ۔٣ہ۷۔۔۸۷
 7۸ رو 7 ما

 اتا فکر نیو تیرے تمام...
 کلک یم نم سک
 سب تما 2ا ۔ںیٹ

 ۱۸۳۴ق دم نینروا ام.

 یک ۸اینار گورو روطسم با روم ۔-_

 ۔۱۷۷ مگر رد ںیم '
 بو قر 1ھا تب
 ۴ور یک او ےک یک.

 ۔ ۔و+

 سے
 ۵ہم ئور سن
 "ت٦ دی

 ۔۲۹۵۔۲۹) ۔۲۷۸ ۔۲۳۸ ۔۹

 ے۳۳ ۸ ۔سمك ۰۔۵٣۳ ۳٣ ×ض

 - ےک۷) ۳۹۰۔۳ ۵۱) ۔۳ ج۰

 مم6 موہ

 ہضت قتل
 ۔۷ اپ اتر کر فکر ا نم

 رت ما بو ر70

 مہ

 ۔ ۶ا

 “ ءال)م ظفل ںیم بداو نب گر ع_
 ۔۲۵۵۳۲۵۳ مگر. یف ےک

 +ہزاپ]

 ۔۷ مھدی شکرداونم ےچج

 ہانگ ار ا یم کم را املا _-

 ۔۲۸۷ ۴۲۳( موس جر

 2 انا طلغالتاآ لیلا ۔۔-

 ۳۷ (ماروان

 ۔۷۷٥( مٹر ائ اک۲ ا

 _-- ۔ ما ارڑاءاقا

 مم۲ مت رم عم یس املا ظخا__._

 (مغمور۔قرز اک ٤ار ا: وے

 حج
 ھلومارھع رى

 (مٹكیئ)۔ نزا اب ادئا ئے

 ۔۵۵۱

 بند 1(6 ]۸۷



 اچ یہ تا ںیسپ ےس ےس

 ۔ ماہاكرف یر ومشاکے کالا... ۲

 ا یگ کرب ناپ مت اک

 تے ہللا

 ٴ 7 تا ٠

 نوا ے  البردا کایددے سنا ےک و

 نوک سار یقولحر نل الامت شلا
 سہ وس
 ۔.ممرنیرپہکڈوپایرئابا

 ولا کگریررا یب میل ےک
 4 7 ا . ٌ 7۲ یک ئر۔ےابوولاڈ

 ےک رر ہت ۔۳۵۲ا۲۵۱ ۱

 ۴ ےک الا کا گا زلج

 ت0 مر ۔ںلط”

 ۔ںیڑ سل کی اے پا ٥ٹن
 ھ۳ نم مل عر ئ)

 کش ےل وس 00 دالوا اگ
 کرا کشا ٍ
 ا تھ تا

 ۔٢۲۹۔۷۰۔۹ ٣ز ۔۵۰
 2 ۔۵۴۰۔ ا ما ما
 6۴۳۳س جر نوا ۔۵۸

 تاجر وشال وا ھی.
 لی تلاوت قاق

 : تب و کم م۲۳۷غ۳ا)

۷۸/۷۲600, 



 ۸ہ۷غ۵۰,)۳ ۔۳

 ۵ ۵گر

 4 سش جا مارا ٹی امسال...
 7 5 رم ما بود جز نکا نا...

 ٰ یہ ھک کر
 ۔۳7۳(۵4۱ “جر الا الا

 ںی سر نیا لا ا

 م۸۵ گیلئز ۔اگداب
 ٢٦۔۵۹۰ ۱۲۵ ٤۳ر ۔رصإ

 دیس قم ۷۵٣۷۔۷۶ ۳

 م۳٣۳۴ ۲(۸

 2س جر ۳۳۹ 2۔۷
 : 6 )۔ م۵ ۲۲۹ (۳غد5)۔ پو یہ

 لت " 
 ما٣۔۳۷۔/۳(مكر ا مح

 ١۱۵۔۵۰٥ ۔۲۳ مزار. مک

 ۔۱4۹۷۔۱۸۱ٰ۱۸۰ ۔۱۹۰ ۔۹ :

 ۔۲۳۵ ۔٢۲۳[ ۔۲۲۷ ۔۲۱۳ ۔۸

 ۔م 4۱۔۴۴۳ ۔۴۲۷ ۔۳۸۵ ۴۲۱ :

 ۔۲۳ ء۲ مومی) ۵۴۸۔۳٠

 ۔۵ ۵+ ۔۲۲۳۔۲۲۲ ۔٠ ۰۰۔۵۸

٦ 

 ۱ 7207 ۵ 4 ٦
 .٠٠ ٹئاروہماہ2 ھے ےہ

 ۔ء٤۵ ۔(۲ ۔۱۹۵۰ ۔۔۸

 ۲۷۳۰۱۵۳۔۰۸٦ ۔۲۳۔ا۷ ( ملاپ ۱

 ۸(۳ہ۔ك۴۷۴۔۴۹ ۵۔۴۵۵ ۔۹

 ۵۹۔۵۰۹ ۔۵۵۱) ۵۴۰
 1۷۔4۵۔۵۷ ۰ ۸١۔۳۵( ت)

 ۔(۴۳۷ ۔گ۵ ۔۳۸۱۔۰٣۳

 ۔ ۵۸۴۷۰۷۴۸۸ ۸۵۰ م۴ 2

 ۔٢۰۳٢ ۔۸٠ مشت جا

 دس یونان اک تی

 ۵ رإ ۔۲۴ ۔۸ کا جر

 ۔ ۵۳۹۳۵۳۵ مشت[

 ۔م(۴۔۲۷۹ ۔۳۵۵ مظد جر ہیک

 ۳(۰۶۱۷لبیاک)۔ ۔۲۷۸( م۶” ت)

 مم ٠٠۴ ۔۴۷۳۔ ۲۲۰۷٤۵

 م۹۸( متش ین۳ ۳٣۔۳۲۱
 تئ اس یر یت -

 ( لب ا )۲۴۴ (م منیر ۵

 ۔۳۰٢۲۳۳ ۳ر ۹۴۔۸۔۱(

 ۔۰٤٤ ۔٢[ ۶ک ا

 ۔۵۸۷ )مدح ) وال

 ۔۴۸۔۵۷(متععات۔ نکا ات س

 ۔۵

 ۔۸۴( مار نیر انلارب تلک



 7 ہک رسا املا و

 جر یم 027 اھ...
 ٘ انب لادن ںیم ین سکرحم فل... ٭ڈج
 جت ۔ (۲٤۰۸ مالا ہی . 7

 : ائ (۔لیالاد تاواعسلا پر.
 69ج ٣م“ 6)9+ ۔۲۵۱

 تاک ۔۵ ٰ

 ً.. تخت ےس
 ًَک ۴۲۰۴ معکاف)۔ تال الا پر ۔.-- و ٛ

 .؛خ٣“) ۔۵ ۹۔۷۸۵۰ ٦

 ۲ ۵۷.۵1.۲۹۳ ۔ ۴۸۴۔۸۴ ۱ ا

 ۵۳۲۔۵۲۷ ۔۵۲)<۱۸۵٥) ٌ
 'رے۳۲۔۵۸۲۔۵۵۸۸۰۔۵۱م

 ۔۷۷۰۷۹۲۳١ ۔٣۳۴۳ائ) ۱
 .۵ ۴۵ ۳۱۔۷ م۲ ۴۲۳۔۵ ۴۲ ١

 "0 ہ7 م۸ 72 ۱

 ےقطخم ْأ
 ("*02۱0ظظ ٘ ۱ ٌ

 موجو م6۰٣ ے1. ۲
 ہ ہما ہا م۹۳۴ ۱ ْإ

 ان۸ ط6 ای

 ٠ '۔ ۵۹-۱۵۲2۷۷۷۵ ۷ ْ

 م۶ ےس 1۹9۳ ۔( ۵۰



۵ 

 (مأر۔ ۃراہشار بل اع ےک میا ۳۸۔۲۳1۳

 .۷٣۳۱غ جر ۔۸٢۲ ۔۲۳۱۔۵ ۔م ۶ 1
 ۔٢٣۷۰٣۳۔۹۷٣(مازا ) ۔(۸ ۔٠۲ مے ر۔ نیک ا نس... 7"

 ٴء۱۵۰ ۔۰ ۔۳۴| مژد رو۶. ۔۰۴٠۳ مایا ۲

 ۔ك۹۹ ۔۵۳٣ ۔۲۱۳ ۔۹۷ ۔۹ ۔ ۳ مرچ. : ١
 (م۳ ی) ۔۵۴۸ ۔۲۹۲۔'۱ ۔٣۳۷ (م“ جر ۔ن ہ0 تن ,[
 ۔ماج و .۳۷۹ ۔۲۵۱ ۳۳٢۲۔۳ ٢١۲م ) ۔ مو ےہ ا

 ۔۵۲۹۔ ۵۲۷۔۵۲ ۔١۵۱۔۴۰۵9 ما ۔۵۷ (م سج ر۔لاھ __. ١
 ۔۷۰۳ ۔۵۵۸ ۔۵۳۷ ۔۳ ۔٢۵۲۔ ۷۷ ۔۳۱۵ ۔۳ :

 )ء۵ ٣4۳۔۷٢٤4 ۔۳۴ ۔۲۴۹ (موس ا عیال ارت

 ۔ا۵۷۰۸۴۔ ۳۹۔۲۳۔۱۷( ۔۲۰۸ (مل()
 ۔۳۷۱۔۲۵۹ ۔۷۵٣ ۔۲۴۱ ۔۲۱۹ ۔۶٠ ۹۳۷۷۷( مد )۔باسح اپر م

 ۔۳۹۱۔۳۷ ۳۔۵۵۹٣ ۔۵۵٣ ۔۷٣ ۰ ۹۲م بل رس ےس إ

 ۔گ ۹۸۔۲۰۸ ۔۷۲۷۹ ۔ك۱ ۔۵) 1۵۸۔۵ یر بج ٴِ

 ۳۵۵ ۔۲۹۵۔۲۲۹ ۔۲۰؛ ۔[۵۷

 1۵۲۲۳۷ ۔۶ )مس ب۔9۰
 یر ۔۷۷٦۷۔۳٢٣ ۔ ٠۱

 ۸۰٦۔۵۹۸م۔۵۸۹ ۔۵/ ۔۵

 ۔۳۷۲ ۰٣۔۵۷۔۳۸ )ہل

 ۔م۴ ۔۱۵١۔كم۱۳۔ ۳۸۱ ۔ ٣۷۷
 ۔۵۲۷۰ ۔۷ہ۸۔۸۵۰۔ م۵ ۔ ۷۸۰۔۳۷۱۹ ۔۱١۰ ۔۲۱۷ ۔٣

 ۔(4ب مم مشن ٣ -ص ۲ * ۵۷۰۔۵

 ۔۲۸۸ ۷م مع ۔ ۱۳۴ (عفوتر۔باقتمادبد
 ۔۲۷۷۷مسجر ہیفع ۔۲۴۰۔۱۵۱۔۱۵۰۔۳۸ ۰ ٘
 ۔۸ ( معدات ). بوی لام الع ۵ ۲٣ ملک مم .إ

 ۔۲۷ مال : تی ےہ ترک ےس :

3۷۸۰۳7 



 :ہناررورد م٣ ع ےیع ٍ
7 

 ھ((64۔ ۱۳۵۔۷ (مغف اک ملک ۔-

 ء۱۸۵۴ ۰۱۸۱ ۔[9۰ <(۵۷ ۔۱۵۱

 ۳۶ )۔۲۳۹۰۲۲ ۴۔۲۲۷ ۲۰۸

 زم م۵ ۲۹۵۔۳۵
 ہ۵ا ۵۷۔۵۰۳ مل٣ ۷۱۷

 ۔٣۲۴۷۔ ٣٤۲۳۔۱۷“ (مم'ت)

 م۲۳۔۴۲۲۔۳۹۸ ۔۳ں۱ ۔۰"

 ۔ےاع ۷۷۵ ۔٦۰٦ ۔ +٤4
 ×۸ ۰۲۸ (م یا ا۵

 ۔۹۱٦ ۔۲۵۹ ۔۲۳۱۔۲۰ ۔٠٤ك

 ۔۵۱۵۔ ۸۵۰۰ ماہ ۷

 ۴ ر7 ۔۵۷ ۔۔ ۵٥۵
 ۷۷۵×۳۰۱ 9٦+۷ ٣ مم

 ۔ ۵۸۱۔۵۳۰ م۴۳۴ ۔۵۸ ۱

 ۔۳۴۰ك۷۔(۴۶۸(مظ و
 ۲۹۱۰ ۴۷(میت ۔راقع

 او تعال سش جر مل
 ور ۔8۰۶۔ 8۳7۸۶ مور ہوش ۔__

 ھ۳۲ :۲۲۳۔1۸۷ ۰< ا4ب0

 72۴-۹ ر۴۶ ۹۰

 04-۵61 مم



 عز ۔۲۰( محرک
 ۔٠۴٢ : ۳۷( مار ۔/۰۔

 ۱ ۔۵۷۷ خس رر :
 تہ وہ ۔فیط--

 مم ۹۴۔۱۶۷ م ار

 تک
 ۔۱۱١<۰۹٦۔ ۔۸۷۴ ترا گام

 ۔۷۳۸(مغظاير ۔لابتم

 ۔ ۵۰ ۔۴۱۴ ( م اتر رپ

 رم طل۵ا یک

 ا٤ا مم ہو

 ۷۳ میم یم تث

 ۔۵ ۱| مہ :چرر روم یب

 و ا

 ۵۱| شش جر ۔ مالا ٹا ۔۔_.
 ۔۳۹۸۷(موس جر او.

 ۔۷۵۲۷ ۔۴۰۱ ( مشد جز ۔دعاق

 ۔۲

 مم ر۷۳٣( مظش ے ر ۔لوشو
۹۰- 

 ۔۵۰۷ | ا+واہل۔ لو_-

 کا ا یا ےہ

 ۔۲۸ غمائ 7 الا تکرب یم تند

ًَ 

 ۔۴۳۹ ۔۲۲) ۷۷ (م5)

 ۔۴۲۴۔۷٤۳ملج تر ۔م۴
 ۔ا١ (مئانر۔ ۔الادرئاے مم

 فیوض ۔اآدے اف ترفغم...
 (ةمحرلاوذ) ۔الادۓارفمکر .-

 )۳۳۴( ٣٣

 -.۳ مدد جر ہلا و لام _
 ول ےل قل

 ۔۲۸۹ ۔۳۳۴ ۳( ا جر
 ۳ امام کا عر الاڈےرد داس مت حس

 ۳۹۳۲۸۹ گا“ ل۴۳ ۹۲...
 رہ پچ جر

 مضر نو گز 07+99.-.-

 ۔۳۷۴ ۔٣١ ۔۲۹۹ ۔٤ا

 71 یب ص گیر وزکوا سنو بیش ..-
 ۔۱۳٣((ا پت / ۴۳ مار

 ہں ت امر ےئل ےک اہ.
 ( مس ئ) ۔۸ رک ۰(

 ۔/۷ )مات ر ۵ھ ۔۸

 7: فم۳ ام ےرڈلانم ےک لا ۔۔..-

 ۔(۸ رن ۔ں نگ سونم
 ۔ر وت اجاکولاع تافصاکن ا .-

 7۳۰۷۳۳٣ ژؾ۶۰

 بند ۸6116 ]۸۷



 ۱ ×× ّ یو٤۹ ا وا
 تشصص عصا ےت اھم ےک تا مھب ۱ ائ ۱ ج 7

 ًََ مر تعا لا ٴ 1
 وتر قع ٍ

 ںی اکی ٹن اما ےک رالا ..
 ۱ واپس

 ٤“ مٹر ۔ےیرارک کے نی
 ۵۱۔۸۳۷ ۴۲۔۴۶۷۴

 ۔ن ۵۸۳۷ ۔۷۷۹۶7٣)٢كث۷ثك٣٣٢

 . اک اوص املا دوا تافض اد
 ۵۸1-۵۹۰ (مور ور قر ۱ ۱
 ٠ اتر ںوئاشداب کوٹ وک ا... 7
 ۱ ۵۵۷ مدار ۔ ےک اٹیک ١

 . و ید ںی سکھ اش
 5 ۔“ مع

 ۔ ۸ غ؛د ٦ر ۔ ےک ت سار وار ہو...

 كا قاَغ واش کن ا ۔۔-
 جو۷۰٣۶۷

 ً ےک کیک یو لپ...

 ا

 روا ںی *ہ او ال وج

 اغد 2 : ںدیاوطمکگاب

 را در

 : ۸۷ ما

٢۸۷۷ ۱۳۹116۸۷ 

 تا یاب سر ےل و تھي دم سط دم سا ہم ےہ تباہ مالا سج جيسے ایما



 داود ےس سلاسل
 ۴۵۰ ۷غغار یہا نک ۶
 سش وے

 ۔ےہ کب رتی لشدن ہڑ_

 ۔۳۲( مشدئ)

 درا ےس یو اہم ےس یگاسہ ا

 ۵ ۔ے ( مععاتز ےن اک 1
 ۔۵۱۸ ۔۲۵۵ ۔٤ نو

 مٹرور۔ۓجای یگ ام انی سام ۔۔.-

 ۱٠۳ (مراپچہآنم ۔ ۵ا ۷ :

 اکا سیٹ انب لوک کوچ ےس را...
 ۔۷۹۸۰ ۔۰٤۔ ٢۲م

 ٠ ی۷۹۱۳( رگ کر ا

 ںیہ انب لوک یم یافنۂےکی ا۔. ۲

 ںی ہانپاک الی اامکسسےد

 76 غ۳۵ تے
 ٹن یز ھ۷ ۳۔۵۰۶ ا مشن نفما ےن گم ہانپ کس...
 یاب لوہے یا عی وا فوخ-.- ١

 جس کپ
 .۔ اچ انلڈ ےس با گا ۔۔.

 ٢ ماہ جر ۔۱۸۱(خٹمائ

 . ایک یہنلا گلوکار

+۹. 

 کو۳۹۳ ۔ س٢۷ مکا ۔ھ۸

 ۔۵۸۰ ف۳

 ہا نرگس ریا لمبا...
 ۔۲۵۵ ۔5۰ ۔۱۵۷( مت

 ےہینع م۷ ۔۱۹۱ہج)

 مال سے مم ۔ ۰۸ ۔۹۸ (میلیکر
 ۔۵ م۷٣. ۳سی سام

 تباخاطلخ یھ ان کس ورکر ا ۔-
 جر م

 (شداقرا ےہ اک کے کد ایعا یش...
 ۔و

 ۷٢۲د جر ےس کر زور و...

 چاپ نام لی کوک سکو ےک ا...
 ٰ م۵ ۹۱ -۔ ۰ ام

 ۔(۱٢ ۂش غلم( ۰۸ ۔۸

 زار اک ورصود اوس کوا _..
 روا سنے او ۓنالھٹ
 ۔۴۸ ۲( ۔ ںیرفاک
 ےس کر ا ئامتا اکاتلالع اتم امت

 ۔۲۳۳۴ ((ظحس ترا ۔ےیہ یتا
 نحوک سکا دب اڈے ما.

 ۔۳۳۰(۲٭۶)۔ںیئگگکن

 ١ک اڈے تالا ے گاھھ

 ۸۷۷۷ہ



 : ٹی _ ۱
 تخ٣ ھ۲۵۰
 ٠ جر ۸۷٣میل

 ٦ ںی خا کما اٹوپ نت

 و ات اذ کرا رپ وقف.

 یو تک ضا ےن عجقوکل رافو سکے ما
 زاودافاار۔ےر لب ٠ رک مرد 'بلط' اک گر
 تصادم کک. ٠ے

 اک و7 ا کل لورا رک ںؤڈروبجم ولادی ا

 یف ۲۷۔۸۹۷۳ ہعم۵
 وو ط۲۷ ےہ

 ا مع الف"

 ےن ےؤا ۔ ۴ء ط9۱

 ھ۳۵۸۲

 یو ا یس پی
 ٠ ۔(0۳۳

 ٦ ص۔۵7۰ سض 2
 ۵(٠ لا ماّضا در یگور ما

 لا تاک. --رج۔ں۔۵۵۔-ک۔۳۴۔۶
 2 ۳۲٣۰۳۴۵ ۔۶۲۸ ۔۲۵۵ ۔۹۰
 ' ۔۵۴۵ ۲۹۴۔۲۵۹ ۔۵۹
  ف۱خ مم عو ۔ ٣۵۳۔۳

 : نا ا ۸۵ ۔كأ۹۵

 ا یا ولی ا ا

 ۸۷۷۷ہ
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 ا
 ا

 ١
 ا
 ا
 ا

 ۹۸ شش ر۔بلاطما

 کون ٹیزوا کیون نکا...
 ۔1۹۱۔۹۰ مشن ری
 ' ردا لیخ تک لاش کس ا

 ٠کرا طر س ھتاس ےک سا
 ۔ےسوشنوکں ولاو ےنرک ایمارع
 ا یر
 راہید ایا دلا وکل ورنہ مز ےنپا

 رچ را ۔اگے ایڈ پین
 ۔[۷٤٦ ١١

 تعازلڑْڑلےت زاما کک ا

 -.- ۷٢٠مغئ۔ انس کی
 ۔۲۰۹ ( زہ جر

 ۔ سا نوک کان کک ار جٹ
 ۔٢۲۲( مم ئ)

 گڑ ےس بس ید شیو یک ا.
 ۔۲۱۳( مقنئز ۔ےہ تمل

 ےرداو ےنانبض لواپا کم ا...
 ۔۲۲ (غفدئ زن ںی ارگ

 ۔۳۸۲۔ ۵٣۴۔۳۸( ملاپ رر
 ےالاد ےب داممت ا جو ےس کڑشامیجب _..

 تے وہ (مےر

 نام امور اکی ئل ےک ےن...

 ۔۱۷ مسز ۔ےہ انا 7

 ا امر اک رم کا یف و

 م٣ )۵ ۲۔۵۵۱( مدیر

 : ۲۴۹۔۲۸( )۔ ۵۹۲۔۵۹۱

 ۔ الا ڈنر امید جی اکڑ.
 ۔۵۰۲( م۳“ جز ۔۱۸۳( مٹز ج)

 “۹٦ا ۰(

 ۔ےڈ ےک ما انانپ تسمار كا. ..
 (مایظہ تر ۵۲٢ مٹر ا

 ۳۰ ۴۔۸۷ك

 ےہ کا اک وے شرع ثد
 -۔۷ مم جر

 . ےک تیار یک ا ال یک املا.
 (مد۵ ٣ ۔ےس ںیہ اناپنا

 تط۸
 ۔ےہ یب ریپ بول پا ہو

 (مئا٣ر ۔بتلت با
 ۔۳۹ ( مایا ۴٣۰۔۰۳

 ۔۸۹۸ ۔۶4

 ککلاماکں یر فر وا ںقر ضم وے.
 ۔۲۹۰۹۳ر۹۳ پر مشج ر  ےہ

 لو لاھبھ یجب تمام ئا۔-
 /م۰ے.ر ہ٣ متمئ) ۔ے

 ۸۷۷۰ہ



 للورب چاہو ےس

 ویر سو

 رک یا ہ۳۷ ۸
 مرسل صا ںی او ایڈ کک ما ۔-

۱ 00 ] 

 ےیدرکاہ یر شمایکپک یا اکا ما...
 مٹانے ےہ

 تت0
 'ئاروا ار لورگوکل وار گ2 --- رک و 7
 --۔0۵ (م سات. امام

 1 21۹ ۔۵ھ۹۳۔۹
 ۲۸۸( 6ر

 پیک وس یت الخ کن ا...
 5 ما! ۸ مشق رےہ سی و

 ۔۳

 ۔۳۷۹ ملاپیانل) ۔۰٣۵ ۔ ۶٤
 " ۔ےنالاوےنرکرز رو تر عش. ٴ

 .(ماکِانز ۲۴٣ (مغعئا) و

 : ۵ب۰ ۹۳ ۳۹۲ ۔۳۹ ۱۔۴۳

 عر ھم ٰ )٣۱۷۷۳
 لی و رک

 ز

 ں۴

 رس لک ۱
 رو ںوز اک گولم ےن کیک ۔۔

 نوع لہ .۔

 ہت سورج

 ا وف
 7 ا ۔۲۴۵۰( غلط برگ اک و ٠ ٠ 'تیاے ا, ولےرباگاے س

 ا یب۷ ۷ سم ےیئہئو ےک

 ان یف کان ےس ا ۔۔.
 ںیم فو

 ای نوا او جم ننی دام ھش ۔۔--

 ۲۷۔۲۷۶ (معایر ۔ اد
 ے۵۷ ک40 لم
 دا۳ مما عر

  ۳٣۶۰رو مم ام ںی .۰۰.۰

 یٹداحز:گر افغو یکن اھش کا 1 ۔. َُ
 ۔۷8/۸۷۶۳ ع8۸ ۰٢
 گاہ کےب یرافف نا شت کں اپ. ٠.٠

 ابن ثزرکلؤلاشإ .١.٠٠|
 امین ملک ےہ

 :وافراتق اپ کل اے. -
 عرف ۳۲۷۳۶ق.۔ کرک و



۱ 
 ا
1 

 ا

 2 ۔ےساانبۓ ےک رابشراک ۰

 ٦۵۹ ۔مد۔كم3م (مم“

 ۔ےیا با ارے ایحھکے یے لم ملا...
 ۔۵ھ۹۰ (م6٣ر

 ۔ تانامحا ےک لا په نال...
 ۔۵۲۹۔۴۸ہ۔۴۸۷( مٹئر

 ۷ ۔ ھ۷۷۵١ ۵۹۔۵۳ اگ

 ۔۲۲۵ ۔۲ (ماییئر ٠۳۱

 ۔۲۲۸۔ ۲۸۴۷۷۶ ا )۔۷

 ع٣ ۔ے لا تالا و.
 -ے مک" ۔۵۳۳۔ك۴۵۸۔۲۷

 ۔ م۳٣۲۳ ( لاگ ار

 گہر یر وا اج گانا ےفایئا۔

 ۴۹۷اس ۳۹۴ (مغس رر ِ
 ےس نوکرادقح ام وقت یک ا ___

 ۴۔۸ مکر
 ناک روا کانپ کن تلفی ن1 _..

 ( می“ حر۔ےازگدافااک

 ۔ےھ۔۹۸۹ ۔۸٦ہہ۔ ۶۳ 1

 یس مر کس ازلومز کل ورر'ہد جی

 ٣۴۴ 2 گر م۸۳ى

 -۳۷۵۔۷

 سار وا ایگ ایہ وک انکا ےن ما...
 بتلا ےک طوبض بر نجےک :

 رگ لب 2 لن اسلا ہو سا
 ٠۔٣٣۳ گے 7 0

 ہر شان یی روا ؤلامس اب
 تر ےالاو ےگ اکلاک نٹ دن
 ۔۹ مم

 ۔ےس ٹر اوج هے ٹاس ےک ا عامل.
 ۵۳(۔۵۱۸ ۔۳۳۱۔ ۸( منا

 ((ع۳ ۔۹۱۷ ۔۰۵٦ ۔۹

 ۔۱۵۳۔۷۸

 جیاناجرکٹ اپ وکبس فط کے تتج

 ۔۲۸۹۔۹٢۲ ۔۲۷۳(فورٗ)

 (۳۳ بر ۳۷ ۳۳٣۳٣ ۔۷ ۹۳

 ۔۷۸٦ ۔۵۸٦ ۔٤|۲ ۔۵۸

 6 ۔ء۱۹۔۷۸۹ ۔٦ك۹ ۔٦٦

 ۔٢١5۷ ۔۲۹ ۔۲|-ا١( مرا

 ما ۔۳۹۲ س۹٤ | _٣م س۱٣

 07 مکمل. ھ ۰ 0۷

 ۔۵۲۹ ۔۹۲٣۔ ممہ _مرب

 یم لظمر وا اگ داس وان ہو _ ت

 ۔۴۹۷ )اگر ۷ایکس واو

 ۔اتد لیٹ ت یارو کں وم اظ و

 بند ۸6116 ]۸۷



 کریم یت رکنا رھی بسم یس یس تی فرضص وی یس

 7" ۔۲۸۱ُ ھ2
 ٠ :م×رغس زد ۔ الاول مقا وعو ۔...- ۱

 ۶۲۳۔۸۹ املی کر
 ۱ ۔ےہ اظ ما ئے دب 83...

 ۸٥۰- ۔(۳٣۔[۰٥( غفلت

 ۔۲۹ (م۶ھ اکر ۳۷۲ ۔۷
 ۔(۳۵ ۔كئا۔۵۴۔۵۳۹ ٤4
 : م۷۷۰۔ ماہ ۵ ٠۸۷ ماقپاکن

 0,270 ےب فا ا... ِ
 ۔۲۴۵ھ ۳( ۳۷۔۰۶ -۰
 : (ئاہیپ 1.۱۳ ۔۰۸۰ ۵۱۷
 ۱ ۔۳۲۵ ۔۰۷۷"[۳۰۸ ہہ ہں

 ۱ ۔۷۹۵۔۲۶۸

 ۱ ر یی چو و...
 ۱ چک دی: یاب درپانب کت حش

0ٰ۳ 

 گے یکں اون ناضاف ---
 ۷۳۲۳۰۷۳۲۰ .6 ار
 لؤارت یی

 غراوہےہلدمْف رئاڑ دا
 ََ کر (٣٣ مات ۲
 ھ۸۱ ۵ئ ۵۳۳۴۴

000 0000 

 پو تام روا ےگنرودوو جر

 و ریپ روولوظوت
 ےہ 020 ہرا وک

 اد بلال ا تاک ٠
 ٘ ے٣ مو مس عز

 7 ۔یاتڑق۔ک د رئتقرب٭--
 قہ م۸ تم ےیل
 : باگ اتم یم کی نابج ےب افش

 2 'رورپا7۷٤ ڑ6 لوا ایر.
 ۱ ٣ جر ےب یش

 زیاں واوھرکے س٥ ہو.
 ۔۲۷-۳۸ مٹ ۔انھکس

 1 ۱ ادا ٌ
 .٠ عر ہپ بضفاکا ات ۳۶۳٣ ۳٣۰۰ی ی۱۳۳۵ ۷۷۴۳۳۷ ٠

 مم 1گ جرم
 ۱  دنک کد پک وت افود
 ور .م ۲۷۵م ظ ا.
 تک نی رازاڑلولوبتامر

 ٠ لم زن وک ور کشوو ۔... :
 7۲ ٦ ھ۱( اتر. ۵۳۶۴

 ٘ ا ۔.إ اواڑئار لام سخی اوم وہ.
 ا ن0ا انک ییمسہال

 ۵ نک



 ا
 یا ا
 ےس شا

 ےے٭-٭ےر.ہہم

 ۸ہ

 ۔انلن نس وکن و 0 ٠

 -۔۳۱٢ )٣“۳( ۔۱۵۳ (مٹدائر

 ۔۱۳۵۔۸۲ ۔۷٦۷ غغدئ)

 ۔۲۳۲ (غثدئ)

 ۔۵: طر ا6) ےب اس ےک ں وم حاوو کج

 مغدمر۔پ لام اکا مام ہد.
 ۔۳۸۳۲۷|۔۱۹۲ ۔[۸۹ ۔۴٤۳۔۰٣٣۳

 ۸۷۔۳۵۲ ۔٣۳۵۳۔۳ م۵ ۔۳۷٣٣

 (٣/أخ۔۷۷٦ ۔۵۲۰.۵۲۵۸

 ٥۵۵ ۔۱۵۱ ۔۹٭۔۹۷۔ہ)۲

 ۵۸۹.6۶۰.۷۳۳ ی۷ ۳ ۹۱۔٤۹

 ۔۷٢ ٣۳۔۱۲ ۔ا)( ملاکر ۔ ۸

 ۔۴۴۳۔۲۲۲۔,۳۸۱۔۳؛ ٤۔۹

 ۹٢ 8 ء۶۰ ۔۷ ں۲

 مکا ق لخت الب ےن سا.
 ۔ ( مس قر ۔ ےک
 از یت صنم ہے کت امام لیلا

 ۔۲۷۳ شد جر ۔ ےس

 ئ۸ اتار پ اج ھد ۔.-
0- 

 او کل اے الو نر ڈز ید -.-

 نابہں ییتفاوںہ یم
 (مس جر ۔ےاڑٹ اج اکے ڑام
 7 ۔۱۵۷ ۔۴۳

 اتنٹنگ یز وکے ڑام نا ےب اش
 ل0ا سی دام ابدقا ےہ

 ۔ءم۷۲ (ممس ا. ےس
 ۔ ےہ اسرار ات نوک لاسشلا وی!

 ۔۳(۲۹۷ تی( ۔۳۹ (ٹفٹدئز
 ۔ے بر رد اگلا م اک املا یش.

 ۔۲۸۱ ء۲۷۳۲ ۲۷[ ۔۷٣( ۳۶ئ

 ۔ ۴۵۹ ۔۷۴٣۔۳۳۷ ۲۸۲

 دیا و تول یر
 ِ۔۵۹۷۱:ںىفم۹۵۔ م٣۲ ۔۵ك۵

 ارب بوکن یم نلامس ےن ۔-
 ۔۴۸۰۔۹ (مطد اتر. ےہایک

 ۔4۳](م'جک)۔۵۲۵ ۔۷

 ۔۵ھ۵۸۰۷۰-۸۸۔٢۲۳ مار

 ۔)۵1۱ ۔۵۹۱( ٍ 0

 ےئل سر ےن ساوک ولفم یسک
 م۷. ایک یاس

 ما اد کلم کت زم 2 اد -..
 ۔۵٣۳۷ ۔1۳

 ملن کا ک تان اکر اس اڑ نم

 ۸۷۷ہ



 ۔م٣ مودامر ۔ےہ درا
 ۱ 9۲,۲۵۵ -۲ك۴خ۶۔۹٦۸۔ك۱۔٣۳
 ک۲ ۔۲۹۸۔۲۹۷۹۔۲۹۲ ۔۸۲
 مہ ۵۔۴ ۵۱۔۲ك۲۔۳۲۳۱۔ ۳۶۰
 ہر ۔ھ۹۵۲۹ ۔۹

 .٠ ف۸۸۶ ۔ء٤-ء۵( غ'“ تا

 77 ۔۲ ۴۸۔۲۴۶۵ ١۳٥۱۔۷

 رہ م ک۸۳ ۔ ۷۳۲۔۴۲۷ ۔۷۳۰۴
 م۔ا )2ج ۔

 ۴۷۷۔۲4۹ ۷٢۸ ۔۸٥۲۔۳

 -۵۵)۔ ھ١۱ ۔۸٣۳ ۔۹
 ۔۔۵ھ۹۸۸۰۱۵۷۱۔ ۹۰

 : یر جیمسمو
 ۔۷۹۔۷۸ ئ

 َ رگ ےک اپ اھ. 6
 ۔ہےہو لگ ۔نییئاع ۱

 رس کلام ا ںلاز ےب ہم ..---
 تک ۵۶ مح ) -

 وف ۔۲۴۸۵ 7۵

 “.:۵۲۱( رگ م۸۰۵ ۱

 م٣ جب کام کم فنی وت ۔۔۔- ..
 ٠ ا ھو 7+۹۵.
 48 تک 0

 ۔ےہ ںارگنو نایزگن اکر یش "

 . رکا مس نیز 07

 ےس ےہ

 اہ نوولری صا
 سو ۔۵ و ۱

 ۲۵- ۲۵۷۲ جا ۴۳۳۴۰۴

 . ا َ. ۳ب٣

 ۹ گی تو : ۱
 ۔ھ 8۸۔۲ ٰ ا ا ےک

 ٠۔۷ غ٣ حر۔۳۸۸(مظكا
 ۱ ۳۸۱۔۹۲۰٢ ۱۱۹ابن

 رس نس مح

 ۔ںؤہ کونسا کک
 ےک ناس

 یکتا ےک ا تا انا اھم.
 ۱ ۴سم حر۶ مؤئ)
 :(ما5 ا ے۰۷ ۸۰

 ت۳ ۲۴ ۲۰۸۸ ٢

 . رپ تاذ گار ناپ ایا.
 ے۷ ۓرسو ورک
 ک 2 یی تیر
 اش رک ےک

 00 ان وا

 تک

 ۸۷۷۷ہ



 ۱ م۸ مو( مشق ۱

 اگاك| ےل ےک جیش تالمادم م امت.
 (ٹدانا۔ ایک تم الہ گر فر

 ۔۲۵۲ (می'“جر) ۔۷۵٠ ۔۸

 یم ۵۷۸۔۵ ۱۶۷مارب کر

 ا
 ۲۴دو ) ۔(رلس ال یم ۷ا

 ۳۵۵۔۲۱۹ ۔۳۹۔ مامی

 ۔۵۷: ۔۵۵4۹ ۔۷٤

 لان ظنرپ ںولویف ےک وک
 ۔۴۷۵(غغم ار ۔ےہ سیون الاد

 جب یی اض اکس ا ؛ ےہ زین ےب ہو

 رب ں ا اما وک اے لا لت

 ٣۲۰۔۲۹۸ مدد ور وہا ہو

 ۔۱٣۳۷۔٣۳ (مماپچپ ا۔۳۶۴

 ۔۵۳۳ اء اتر ۱

 2 ںلڑررضربت اراإْقخا ےک گا ا

 ۔۹ رر

 دوام یز چیر بد دا ےہ عام نم ہو
 0 ۔۳۲(مٹدئا ۔ےسہ

 ۔۲۰( مس ) ۔۵۵۹ ۲۷۳

 ۔۱۸۹۔۷۱۳۔ ۲۹۵ ۔۲۰۵ ۔٣۳

 ۔-۹٥ ۔۸۴) م اب ان۴

 ۷ ا ۰ ۔۴۸۲ ۔۷۱)
 ۔۳ ضش جر ۳
 روا الل تبمق فیس ےادہاپ ہہ مات ہو نام
 ۔٥ (غیىامر بامزاب بسوو

 مس سب ۔.۳۸۲ ( میرا کر

 ۔۵۴۹ ۔۵۷
 ۔١۵٦ م۱ ۔ ےس ںی ئامخ ہو ۔--

 مے ۵۰۵۔۲۷ (غىاپ ائ )

 ۔۱٢

 ۔ یکن کسمام تاب یوکے ٹل ےک مما ٠
 ۔۵۸۹(مر جر

 میپ اےک ا فرض ارار ا ا.
 ۶)۵۳۷۳ )۔ ۔ےہان زنا ےس

 ناس ۲٠٢ ( ماہر )

 ۔۲۳(ءاتز

 ا سر لی
 ۔ںہ شکن وت
 ط۷۷ اپ مل ۔ہ۸ (مكدانز

 ۔۲۸

 ۔ انس ںیوایب وے ماپ کو ا...
 ۴ا ىم )۔۴۲۷۳۔م "۳م رر

 ۔ ۸ ۴۲( ماہر ۔۷۰

 ۸۷۷ہ



 س۳ ]سج ۵۳۷۰۳۷۴ ۳
 : ںیہ وکےن تقرکوکم وک ناک ج

 رہ رو مشرک
 کس, ؤنڑوڈ وکٹ یکایک ا

 ' نور۔ںؤوےص/ش اپ
 ۔۷ ما .م4۷۔۴۵۰۔۴

 ۔ے یس اش اب کت انسا ان ٤
 ۔٣٭۳۵۹٣۷۰ ۲۲۷۰۷۳7 ےس )

 ٤۷۔ ٦۹۸" ۵۵/۵1۵۴7 '

 ر۴٣۳ ۳٣ ۔ -۵ا ا۹۲
 اے۔۰۱ م۸۵ ۔م ۳۳۰

 مم
 ھو سس
 ۱ ۔اص ٠۵۵ مع کپ
 ۔٣۱١ ۔۳۸۔۳۷ہ.۳۳٢۔١١٢۱

 ۔ك۵۰۔ م۲۹ ۔ ۸۸۸

 4۳۷( ۳ج ۔۷٦۹ (م“ئ)
 ٰ تہ 7

 ڈودو-سوظ/ب
 ویب وب رس

 ۱۷ ]گا فرع اف
 : تاقد تر

 ٍ ک۵ا نین ککے تی اما ٹن

 : نزول کا ا ہا

 : زیزاارھھھ+٭
 ترس مروت ترکی
 ا مر ور

 ۱ ۔۔۳۷٣ٔكم0.0ُّٔصمھ۵حػ

 ٠ ۔ںگ لک 0اب

 : ۱ 0۵4 مرا

 ل0۷ مظغ ۔ےئالاب لو ا یا...
 ۔ںیالبو وو ساس کیا.

 7 وس ۔۲۳) ریز ۱

 2 لکم ےس شپ سیا اک .-
 4 ۔۔۸ ۔ مغسااکرر و
 . ے۳۱ مے

 مر و ا 7
 7٦ ۱ ۵۷۸(کا ۔۳۹)
 ۱ دیتاہے ور وو

 الا ۳ رےنانر کک
 2ہ ا تامرفف066
 ًَ روف کام گا سات و

 ۱ ط۸۵ مع ےہ ھم
 ۲ ط۳۳ مار



 ٠ مد )یت لم ںی (۱۷

 رو ورکوکت سکو ایک لا ےس نا
 ۔۸ مم )۔اتلسرگں یھ

 رابآپ جز ) ٣ “۰٤۔

 ۔ےہ شام طمفا ےک کا یوم "و گن فن.

 )اتصغم  ۔۲۹۲ ۔۸۲۔۲۳۲۳۔۸۷

  ۵۵۳۷۰ ۵۳۔۸ )مسا

 ((یاپ چپ کر۔۹۰ ۵۰۲ ۔۳

 ٣۵ ۔۵ا۹ا ۳۸۲۔۴۷۲۷ ۔۲۵۔

 ۔۷۲ ۔۲( میز ھ8 ٦۰٢۳۔

  07۔ سک

 کاما اپر وا تعامس کے لالا...
 ۔۲۸۷ ]مدد حر۔ےہ ہہو رام

 ۔اا+۷ل2ے)۔ ہاکی امہ اپ ہخ ۔..-

 منیر ۷۷ ۹ می حر
 ۔۳ ۔۹

 ٹراواکا مز اہإ سا ناک مچ _۔-.

 . مت ر۔ےاتانب (٤۶۸ء۔

 ان. انب اکڑ ےیہاج ہش ذی جج.

 ےل ۔۳۰ ۔ ۱

 --- ۔ےزاڑللپ ال ٗۓ تّراہا
 ےب ینہ ےک ا |تءحارو ر

 (مئظےر ۴۳۔)۵٣ی۳۴+۹۰م۔
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 ۰ ٹو مج

 ۔ ئارف لن اجرک ےہ جب.
 زکر( کر۔۸ )مرا

 (مدر تز۔ےد جم رب ےہ ےگ جہ

 ۔ك۲ا

 ۔ ںیم فوکالادےنکف روکا مع کا ے7

 بابا ای” ن اصقناب قے جر ۱

 من یک ویر سکت قنامط عفو

 ۵ مک ۷ مار

 تو ام ےک لیس ےن اےس
 ۔۵۳م ۵م شش ن ریت

 کور وک آے اچ انکا اک یو ۔۔.-
 ۔۲۸ (مئظال ۔ سمت

 ےجر ااےراتام+ اہ ےج وف

 ۔ہ۴ (مد۶غؤا)۔ ےرازسے باپ

 ۔۳٢٦ ۔۳۳۷ ۔٢۲) م۷ ۔۸]

 لام ان اوکل وگول ےرہر وا ییا.
 ۱٢مل. ےابن کرب ا اطم ےک

 ایر مو کن سم مانو...
 ی0
 کھ

 اف ہاوفیس گہ ین ممرفو نا[.
 ۔بافامہوڑگب سرضاعایہ

 نیں 6116 ]۸۷



 ( مس یر۔۵۵۸(ٹئامز

 ۔۵۲۹ ۔۲ ۔ م۳ م۴۔۷)1
 ق ز ۵ء

 یر دم
 ےگ( ۸ ۔۵ 9 ۔۲۵۲ ۔۱۹۲ ۔ہ ٠

 ۸ ۔۹۔ ۱١٤ غار 6

 ج وج کک تری ا ترقی ما ۔۔-- ٦
 ۔٢۲)۔۳۹ ۔سح ۔٣٣(مثھان)
 ۲۴٣۔۲ ۹۷۔۲۸۷۔۲۷۴ ۲۹۲

 م۵۷۵ م٣۷۲ ۷۴۵۸۴۴۱۰

 2 و۰٣ ۵۰۷۔۵۰۶ ۔ ۸۸ ہم

 وک : ھ۵۲ “۵۵۰ ۔۵ ۷۰ ُِ

 “ ۔ھ٤۷ ۵۷ ۔۵۵۵۔ م۵۴۰۱.

 ۳.۶۵ ۳٢م اپ تو
 "تک مم ام ۔۲۳۱

 ٠ .- در امر کواس نہ ا
 ۰ 0 مڈیلع شا لم را لب وے. 8

 تک روات لوماک چی
 مسز ادفیداق اد ٭"<
 تووہ وس ےہ

 مریم مٹور را اہ

 ۱ مار و ھ۳۴ ََ َى
 ۳۵۷۶کر ۲۵۰۔۰٣۲

 دم ک۳٣ (مش ٘
 قی سا لوکل نیو ناعسآ

 ۲ ےرنڈ ما ما زر اکا ارگ س :

 3 6غ تن "."

 0 را ۔ ۴
 2 ۷ یلتبفزکذار عپ او -_- ٔ

 ََ ۔۔انپںیایگدلھدامآ
 ۔ھ۷ آی

 7 کرو یف 2ك چا

 0 ںی وس

 0 : 1 یہ

 کر ٌ 9س

 تک ۵۔۵۰۴ ٹر لے سی
 0 ا

 تک غیر دا(یدخائ)۔چ چکا
 اک ۔لیومم م1۹ م۸2 ہ7

 مم مم ۴۳۳۸ :٠

 اد رک

 7 5 یم لا0

 7 تیز ظ ارگ ق ت٤ 8ڑ

 تک ع۳۲ )رے یاس
 ۴۸م ا

 کا فو رض و
 ےہ ا اسے آڑییل -

 ھا 7

 ۸۷۷۷ہ



 ها

 ۱ ۔۵م

 نال این الا ےنالراہباش
 ۔۴۸ × جر۔ے ا و

 ۔۲)۳
 ںیہ روا ینئامآٹ امابٹ ےماما.-..

 مغ ور )راہ ٹ اڑی
 ۔۳۷۷ ۔۱۰

 ۔ ےہ کم ییا ٹ ھم ییڈر گے

 )۳2۶٣(٥۲۱۔
 در ےب کد اھ ہیچ ہہ مم اکا ا...

 ۔۲۳۰۔۷۷۳۔۲۱۸ ۔۷۳۔۵۰؛

 ۔ ۵۳۳٣ ۔م الہ ۔م ۷۸۸ ۔مے

 ۔۳۸۔[٤۱۔۱۵۵ ۔[۲| (مم)

 ( مارک ای۹ ۔۷۰٤۔ ۹

 ۔۲۲۵۔۲۲۳۔ ۱٠١ ۔[۳٤ ۔۹

 ۔ك۴۸۷۔۲۹۵ ۔۴

 ۔یرضاب ےس لام کت اول مامت تی

 ت۳ (م'' تر ۔۱۲۷۷۸۷[(ك۳۶2۶ای)

 ۹٦۔۸٠ ( ملاپ 1۹۔۷
 ۔۵۰۴۷۴۔٢٢۲ ۔۷۲

 2 لے روا ےن یے رام ام ۔۔.

 ۔۳۷۴(( لاتا ۔ےہ فقاو ےس
 ۔ےئا ھم لا ا ےک لالا اھت.

0 

۷۸۷۸۶۲۰۵ 

 ۔۱۸۲ء۱۷۲۔۱۳۵۔۹ (مرج

 ٣۳۷۔٤٠٣ ۔۲۹ ۵ ۔۲۸۹ ۔۵

 ۔۰۶۰۷٦ ء۷٢٦۵ ۔۵۳۷ ۔ك۵

 : (مص۳ ر۴۸۵ ۔۹۲۱۳ ۰۷۲

 - ھ۸ ےگ ۹۸۔۹

 -۳ ۔ء۵ ٢٢ راج

 ۳۷۔۵۰۹ 22

 مم ۹۔۳۹۳ ۔۳ ۵۷ ۔۴ مم ۔ ٤4۹

 ۔۵۳۴۷ ۵۲۱۷۔۰۵

 ہاگمنرب لامےک فش اد اف _
 ۔ ۷۰ م*ا( مور حر ۔ےہاکر

 ۔ےہ احد کم یو کوس ما ما
 ۔۵۳ مگانر

 ۔ےہ امام کتنے ےک اول2.

 ۳۹٣۔۳۲۳ ۔۰٤۱۴۔۰۷٤۱۳|

 ۔ا۱(غاپئ ا۔٢۰٠ (م' ح)

 ۔۵۰۱۳۔ ۳۰| ۔۷٦]| ۔۲۳ ۸۔ا

 ۔ رم مضر ہد

 ہجاضاس لام اں ولی چپ کا مامن
 یس بر وا

 شا ہو ےس ںوتوتر کس لوٹاپرشا
 ۔۴۹۱ )م2۶ تل ۔ ےب یی



 -- ۔ںیائناگں نرم
 ٠ _لکااو ےک نہگ یک : 7ر 5 (؛ےہارِگرر -

 ۴/شوال عوف زی 2

 2ٰ م2

 ز۴۵ سات. فلاکت اتنا 0ھ -.--

 ۔ء۸۰ م× م٣ ج)

 2 یس نی اےس گا بس...
 ۔۲۴۸۷(غ۳)۔ ۔ےہ یتا

 -ج
 ۔۴ ۔ء مس حا پالاد ون ر اب ۂف ۔..- ۱

 ییمرس) یی ۱
 ۔م0۰ 5

 ڈیوس بسا 72777
 جم ور

 د۸( غ٣۳ا“).4 ےن باغ ِ
 ۔۵۹۳( ما اک -۳۳ ۴ و وا

 رظورکپاےصاقلدح ا

 1 ۱ ملایا ےب باعث تام امکے سا

 ںی نادر مایا ےک

 تر ١

 ۱ * اک (٣۲٢ مدایآنم)۔٦ ف
 ٣ مان ۵۴۰ ۔۷۳| ۔۳۲۔۳۱"

 1 _ ۔ےےرمضراد م1

 ےب ٠ ۷ اکاماٹرح ۱

 ےس کیل

 ٰ ۷ما ۶۸۴ و
 مل الو

 ۱ تک تیورظلقف
 ً اک در بکا .-

 ۔ ۸:7 ۳۷۰۰۶۳۶۳ .>

 :۔۔ ہن كپ ىر.
 7 نشا ےس ور طس یس وو

 1 سا
 : ھے ےن ے اج وو ےب جب تے

 .ٌ لو سس
 7 ربانی مکی پچھد
 اے تھا٣6 7ف ے
 َّ ےس عامل یک

 3 ۔۲۴۸(م۶ 07 ےک
 7 : نااپخا یب نشر کل الا ےلن مچا ۔..-

 یک ب۵ ۹) (غ۳ )نا ا

 ارط مایمرم مم م9٣:



 ۔۲۹۴ مح تر۔ےب ںلتررقت

  گ1(۷(انو۔۳ ۸م ابامز۔۴

 .٣۲ ۶۳-1۔
 مأسئ ور الاسد فا ضش رہد___.

 ۔۳٭۳

 ۳ )پا گآت قردے مز اکڑ ---
 ۔ء۹ 49 ۱

 ٌ ےک راہ ایردد سیٹ ےن ےجرح

 ۔۵۹۰ مور ےہ

 ںی نشے ا.
 ۔۲۳۸ خر
 کون اکر امھکر وا ین ضا
 پید ًاعےررہان رر

 من ۵9۰۔۲۵“ ۳۳٤(
 ۔۹

 و ۱۹۔۱۲۔۷۳٠٠ ) ات وک

 ۔۳۸۹ ۔٣۲٣۳۰۔۰۹ ۔۷۷۔۷۔۵۰۰

 ۔۵۲۰۷۰ ۔۵.۰۔۳۳]

 ۔ ین ن کسئان تاب یفوکے لےے ل)
 ۔۲ ۔۹ یم ز ۱

 زد کر لازم نو لام
 ۰٢ مسا. ےہ ظنوفتیں یہ ۱

 .-.و

 ۔۲۳۱ مار

 ۔ ےانایڑ یھب یرامک ےک ان اکا رث .....

 ۔۷۳۵(م۳ جر

 مار۔باتگرئا ڈس  سوو

 )میا .م۳ ۳۶۹ -.,
 ۲۶ (رظش جر ے۱)|أ

 ٹئاو ے کب نٹ یک وگول ہو _-_

 مم ۰۸۶ ماسک ۔ےس

 ۔۳۵۷ ۔ہ۸

 رکن گہ از اون وقت لا ہو ۔___
 ۔۰٤(می یر ۔ااجں یف فامنلا

 نوک ود ؛ےپوکن ا ملعاکب یب...
 ( ملا ۔ یک نا لام
 (م اپ اکر ۔۲۹۵۔ ۱۲۲ ۔۲|۔۹

 رہ ا٣۔۲۹۔۸

 بیخ ا روا ےہ بیکاملاخ ہو
 کس ا یارک لفموکل وسر ںیم
 انرک مانا تسدرز پس یار

 ث۶ جر (بیعمر مر 4
- 

 41۔۹۷ (م۳ ٣ز .ےہاز کیک
 ك۰ ۔۸ ۔(۸۹ )شعر ۱

 ۸۷۷۸ہ



 ٠ رس ۔۳۷

 رے اکا مو ےن ےکت لو تام...
 ۔۷م ك٣ ) ..

 ےۓناپ تیا اکڑ ےن نالہ جب.
 ےدااڑپ ہد ےچ را یف

 ۔اکض دہن یبا ا وک ان

 ٠۔۳۳۲ ۔1۵۸۳۷ ۔۵ (م سا

 ( “با رر زر ۵ك

 را ای را پبرم لم اک نام 8شت.
 !0۸۔ ۲۹( ن)۔ ۔ےئاہر

 نر طاپ کاما ناپ انے لوٹ...
 ہم م٣ )اکا ےہ

 ٠ وک کرد کیل باسوکے ا ۔.۔-
 ۔مم مان ۴۱۶۷۳ ال.

 فرم کاش اب یقیقسڑ ور مت مایق _...
 ۔ك۷۴۷ (مىایل) ۔ ۔یگوہ کا مأ

 ۓےرگٰ انوار بازع ےس[.

 ( ج).ینت ار ابنا ےل ےک تے
 ۔رگمممس مس

 از ے۵۱

 -“ درک اوس اے

 مم۸ مح انک ت رن
 اس وانا تو امڑش تسا ۱ٰ نے

 ِ تا

 باصاکال روا لامباے کف. ٰ

 کی قہ ےک یم اس

 ای ء0
 کت تو

 تبرک م٣ اگ ےہ
 تک حاؤااوخزونسےأرْزہ لا --

 از رم م قرات اپی
 : ںیہن واک کوان

 ےب ٠وہ نس
 ٠ دو لا ائر پ جب.

 ے۱. وہ٣ وت
 3 ۶ “نگ ا غلو کیا ناکام امت

 . ٹا نرس یوکے
 پ9۳ ۸۶7۳

 اہ تا رح

 یارب گرم ثراواکں یی

 تے یس
 کک ا ھر دا

 در ٹر رے
 . ںی ھم



 قا فا رر ںیہ فلک کی وم ا ا تک کو ا ا

 : ۔۳۹)۔۹

 آ ۔ے سا اک<ن او لام نوش

 مون رماگور

 مس یاب کے بام ےک ا...
 ۔۰۷٤ (مراپپن)

 نانلت فام نک گا ےک
 ۔ے۸ مم مین کا 21

 کل ابرو اےیامایکد رک وک جو
 ۔۵۷ ملایا ۔ےانزداش

 ہیلدز اکے کل اھ وع کاہے ا... ۱
 ۔۲۲۷۔ ۲۳( ملایا

 ین سکے ماکاک ام کیپ.
 حر ۔ ےئانبڈ ےک وا ۓئانہ
 ۳٢۲ ( ملاپ

 اترا دا اتے ہو.
 ٴ۔۵۱۵( ما ئ)۔ے اون الوا

 قزرے بات آوللں زا گ۵ٹےسہ

 ۵ ٠(یا عج لع ےانب

 لاک ان اف و خاک ا.
 ۳٣ مگر ۹

 رام کام اکاگت را ف رحم .٠

 م۰۳۔۴۸۳؛م لاپپ ات ۔ ےب

۹۵ 

 یار صف اکت اماخا ےک ووٹ.
 ۔۷۶۰۷٣ ابرار ۔ےس اک 2.

 ۲۹ ایگ ۔ےی ان کمئاکم کرو
 یاس رد سا کاکام ما .....

 (خاپب یز .ےاننماکل ار
 ۔۸ہہا۸۷ 0ر ہک جر ۔۳۹ ۔۲۸

 ا ےس
 ےک لاس وارار وا ںورٹدرک
 ۔۷ ض٣۳ ر ںی

 نون کراس کنلاس و ئی ےئ اکا ۔۔-
 تک

 ا وک لالا م امت ئل ےک! ۔۔۔-۔

 ِ ۔ںیہن کشید ھا امر با
 سس تیس ےہ ۱

 ۔۲۹۹ ۱۷۸۔۷۷۷ ا

 وہں یی ہت ںیم ت نس یک ا __.
 ہ۷ مر. ٣۳٣۔۱۳۵ (اببئ)

 ٠ںیم سار ع انکار ارقااک ما ۔۔۔-.
 مو ےب ےس

 برے او ےک ام امر ہہ 8و

 ۔۲ لب ر ۔ےی

 ہدابز لت لابی لن املا ہڑ_-_
 ۔۷۲ 0 ئ) ھے برق

۷۷۷۶۵۵۸. 



۱ 

: 

 ٭ 3 7

 مم اول پایا تو
 سا رو

 5 ٠“ ک۷ا ا ایج

 : ٹر د
 ضم او کوک تان کک

 ۔۴۸۵ ماہ ےہ یھ
 ۰ الا مو فا ےسدای اکا ۔..-

 ھ۳۸ ۷ما عز جام
 ۔ ہا ان روکے ےاھجیےک ا _.-

 ا۳ ملازم ا

 ۔۲| ملایا

 انا وک یک اےک

 (٣٣٤٣-۲۲۸ لاپ“)۔ ےہ ا

 ےک اک ہو
 ۔۱۳ (ممبت)

 ںوچ اص ات تو.

 ٭ ہے

 ۔ ےہ ینا ٹپ سکا ےہ

 یک ؤ۲۳ ۲۲۴۵۸ و

 اوم
 7 ۹/مارچ کر یک نل
 ۱ ۔یر ۰

۷۷۸۸۶۴ "000 

 َّ مار قو ا ۔.. ۳

 عو اج اپ دو... :

 : 30۳٣ ٹک کت وو

 اف الووسسک ٘
 ۱ وک ا! رم ال ںورنہ پا وو.

 مم مت نور ا
 تاب فط ام

 ۰۲ یم تر کنی نی ھم مس

 1 ۔ء۹ڈا(3۷) ۱"

 یک  ۔۳۹۵۰۔ ٍ ٢۸۳۸۰۴

 ت9 و ہاکی کا ےک
 2 سزا اکر وے تی ےک ےم اکا ۔.--

 8 ہا( ع۴ ےیرالکدوف

 وم (مںابیاوز۔ےمگھہ
 ےل ا4 ایا

 اک ناپ تقرب ین شیپ ہو.

 ا. ست0 ےس

 ا تے دم اکا
 و 2ك تک

 ۴. ں8. ازکم تک
 . جاو سی بش اک اے

 مم مامور
 ٴُ وڈیو بفعم_



 ےہ ےہ ےہ می عم مس وموقم ےس وت سس مم

 ۔۳۹۷ ماپپ ار ۔ںژ وا

 ۔ ۸۷

 ایمان کل اما ےک نارکنں ورنہ ۔۔۔۔

 “۴۸۱ (مااپکپات) ےہ اکا
 لصناکت الاعم مات ور ےک تاج.

 (م اہک ات )ےہ سیٹھ ےک
 شش تر ۔؛ ۔کا ۔٢۲

 ۔ےہانتکر کا نام ا: کس

 ۔ك۷۷ ۔۳۹) مرا جر أ۱

 فو ےس کرو یک وچ اگ اھ _..-
 ۔م۳م (م ار ےہ

 ئابزام)۔باتکر+اگر زیر پہ _
 ۔۳۴

 ۔ ۷(( اپی رسک

 /ابہ5)۔ ےہ وک 1م لخ اتم ای
 ۔و٢)(ضسحر نور

 ےک یر وہکل صا نیتشرغم جیک ا
 7۱۱ط /ملاپپ؟)۔تاز

 ںورھمم امت سن اسیو نیشن ہد
 نااوس ےک ادا ےہ کئاماج

 مم تر۔اناس ںی کک

 ۔م مم شش زر مم مو

 . نافگل ازجاچابوازیکض د_۔-

۹ 

 ےس ںیم لردر شے ت انا ا

 اکے مەیاہےرنںجم “ےہ
 ۔ ۸۸( رےہ

 انغاہوگں یہ یہےل امعو ___

 0م
 میر. ےہ من وککی یامفا ہو ___

 -۔-۳

 ۔ ےسالاد ےي الررواےئامسٹ وک

 ۔٢۲( میان

 ۔۲۲ گز :ے براوی رن یو ۱

 ۔ )باک اہ ےئت و وع __._
 ۔ایکوابتےےت سوکھ وہ میقرواووھت

 ۔۱٢٢۲ ا )

 ۔ایک انت ییکوکں ویبنیئےن ا.
 رر مم /

 ۸۶ رسا ایہ ۱

 تصی٥ و ہانگ وا مج مے _

 ۔۷۴ رکا .ےہ زنا

 ان لاک او ےو شو
 گاجر ۔ےاررر ہرا

 ۔۵۴۰۴۔۳۴۰۹

 ۔ےبللطم اکے ید ٹر اھچپ اک گا.
 یک ترل۔ ٣ا: 0 3



 02ص ات وو

 ۔ کن وو ےک مار و) اک مآ
 ۔۳ گا عر اتم

 می 2 مم اکے کود ع کاما...
 0 ۔م۸+۔۹ 2

 ۷ك آے ا ا انرو امر لا ےب نی +پ
 ٠ امیہ یس ارم یر اففمما
 شد كو تر

 یا نر اسآد گن رے یا ۔۔۔- ٠
 ۳۴٣۷۶۴۴ جر. ےایکا یز ۱ 7۲
 اک یر ئاونوک ا رب و ۔ خ
 ٭ ۔اکیرد 2دا لوگو اپ نفل ۲

 . , 2ر

 لدروا تارزشفم ےک فرم.

 ط3 رش ےس
 ۔ر1۵ مک حرم ۔۵۲۹ ۔۳ ٣۴

 : ےن مو کن کو ام کت
 رب کی ۔ےاراپس
 ںیہ تم

1 : 

 لض5ف4 ا

 َ ام حر

 ےھت

 ۲ ۔یٹ گول کس اپ کر لا عموم.

 یر ظظھےی-

 ےہ ر لورگگززہۓ اےس
 زا گت الخ ار ۓر رنگی

 2 باچا پارک وو پا ود... ْن

 )321و ا ھو :

 را ےس تن
 نقاد بشاع ہل فگ۔-.

 ٴ را۸ رکا فی _ِ
 ( اص ئاق فا

2 0/) 
 (ئيھ""ي,"ف تل
 3 : اھل را یس ُ
 - ۔ےئاباڑ کچرے اکا ۔ے

 ۔[۷ ۵1 ك8

 کو ٠۳۸۳ ۔ عا ےس نادرا

 :۴۷۵۱ ُم 77

 ۲ ۱ ۷س کل انا تے ٹا
 ست اند ناک کیا.

 ۰ ۔ ۹۸( ات رام:

 5 کوک وک ناو و تایق وو تہ
 ۵۸ ا اگے ات لام ا

 اھ 00 ا تر رے دور

 یز ا. رد

 ۸۷۷۷ہ



 ۔ ۴۲۷۴ ۔ایٹے اجدالنم ایٹ
 ےس دوا ہدرکے ای ھے یا.

 گرمر۔گ زہ ب لاخ ہہ لوسر
 ۔۳۷ 2۔۷۵

 ہر رر1
 ۔۴۸ ۵(ا )۔کاخ

 ےل ےک سار شلا؛ ےر ڈٹ ےےرڈیااوج

 ۔جباتنورگاپ ہنس ا۔اک گدا
 ۵۰۳۴ ۔۵۷4| رگ جز

 بس ںیم ایا نا ایمر لا

 ۷۷( از ےس میم ےس
 ےررے ڑراہتلبلتنعصوو

 7 بان کت رحعم نب ام

 ۔ ) (٥۵۷

 ںیسہکن اومزلرہ کن قم مو ___
 ۔۵۸ 77 جر اگے رک

 ۰۷, )ٰبتلدودل اے ا ےک

 لام ےس یر ا زکك دورہ [٢٥كفتبت

 ۵دم اے (1۸کررک :

 دس ہوس کنار اے

 ورک ام ۔ایک ۱

 کہا وکں وشکس ےس دت ےل ۷ ۱_-

 ۔۲۳۱ جر. ایک

1 

۷۸۷۷۶۵۲۰۳ 

۹۹ 

 کم اظ ےک تاناک کر ول ےل مل
 ایر کا ناسا ل رعروا زا

 ۴۱۷۹۔۲۳ کر ۔ےھ

 نشو ےنرکراوئ ا اس ںونمھنیکس ا _
 ۔۵۵(| 2 اہ ہورگ

 ےس ےک ےن اخے کل املا ےن ایا...
 ۔۸۹[ تر ۔ یک شر گنگ

 پازیندوا وہانکل وس ےنپ ےن ا...
 ۳۶۷۔۴ ([,ک)۔ تھامے أو

 رکل وُولل پان فا ف اع ہو ۔--
 ۔۳۳ رہ تر ۔ےااھکد

 ےئل وو روز اماھج۔.
 ۔۵۸( رہا ےہ ئاک

 ھے اد ےک یہ یک از

 ا “لوازم و مد
 ۔۔ لا
 ۔۹٤ اپپ تر. شو امتم س

 ۔۵۳۳۔.مك۱۲۔كا۱ مان ۔۵۷۱

 ۔۰۹٥ ابن .ےہالا کلا کرک فرح

 الپع۔ب یل مکا
 ۳۹۲,۳۹ ۔ ۴ ۸۰ ۔×۷٣۔۲۸۵

 ۔۵۷)۔۲۳

 لے لاے کروا سوم کلا



 :۔4۹9۹ ( مار ھن

 ۔۴
 روزے اگ الا اس اکر لا ۔.-

 ہ٥ ماعور۔گالاک ۱

 مک لاک ہو ےرک
 ۔4

 _-- ممی ایل
 (اکان) ۔۷۰ مس چ )اکیلا...

 ۳٣۹ ا(

0 
 نا ےس لیا سا دارخ اڑایا

 ۔۵۹ موم .ںیٹ نت کیک
 یم ا ا ام ںیئامز ےک ئے ےس

 ۔م۹۷۳۷ مس ً
 اےک ا یب قلعے تا

 ۷٣۵-٣ م5 ےہ ۱ ن

 نیت فعفافآ

۷۸۷۷۶0 

 ٴ چبا لاک املا ۔۔۔۔- ٘

 . تقافارو نوے اگ ںیصئانلامنلا۔۔.

 ٠ رر اکمل ایل رض ات

 7ن از نیت سی اے

 ٴ گانا ٹر 6ی
 لہ لورھاگاگ
 ٰ . قا سوں وا تماا ..

 ۔ لا
 لَا بے بلے ماما...

 ۔۹ لواوز.لدر اک 7
 ٴ ""ِ ٴ ٦ لاق رو ر روا تمام رت -
 قاحا ای ایٹ قوال اپی اما...

 * ۔۷۷۵ وا ڈا

 کی رسا ٹر فرش
 ً درک ےک تمام وع.

 سلور ےگ
 : سک والا او فانٹ ا _..۰

 ٠۔سر ہللا ےہ
 لوقناک مم تے ےھانلا

 و :۔۔۷۵(فاااور ۱
 ٭ ےس ہیر ب صنم وک وفاملسے

 ۔ ۔یئک دو تاارعممڑا

 پے ساللع ۔٢غ۱صاو
 اک رک

 یو۷۷ (لزاور۔ لام .:



 ا١

 نس تم متی کا کیا...
 ںی ا

 ۔تضحی نال فک با کع گلو  -۔
  7)ج“۳م(۲۷١۔

 رب نال او کارگل 8ھ اکا ئاما
 ۔۳۵١۴( ارم ج ےس گا ۲

 ٗتازوا'نامڑدرگرر ۱

 ٴ باتگا ما .

 . ۳(( امرود ممے
 ۔ھ۴

 ۔۳(۴۸۷ )ینا یک ےگ ا

 ء۹لیا5)۔ فاصفا ےک یم ا _..
 ۔بصم اک رادص کر لاو ماوق)

 ۱ ۔۱۹ (لئاج)

 " ےرکاکدامماپ کب سم گا.

 ۔[٤٥ (لڑا٣)۔ ٹتہباا

 (نواک)۔ ید م ایک س تما وڈ _-
 ۔۹

 ۔۔۔۔-۔ عش ا

 ادب کسے امخما لیڈایشد عامل.

 ما مشض رہی ایک
 کن اوتماو جس تردد وو یکن امید

 .رزگتقو ےس کر رقم ےن
 إرابازکْ ودااررددبہر

 اکرم قام ےک علامات وما ےب
 ۔م۲ ۔ك ۱م ششم جر ےہ عالخا
 ۔۴۵: ۔۹٢۷۔۱۸۰۔۷

 قوم کل کن انکا گلے اتم.
 5 مما مم شش جر. یاد

 ینواگنہل ئایہی کالج ںیم اتنا ___
 2 ازالہ

 '۔۲٥۔گ) ےک جر

 ابر اجایلترط یل امفمااک یل امشلا __.
 ۔۵|۱۸۳۰ مع جر ےس

 یرزرطوکن الا ےک نامما ما ۔_.
 ١ج ںی ئکاید یشن عار
 اض روااترکلصاو مو ےس
 ۔۸ ×مشش رے اتکدظا

 ۔(م ۱

 ڈاہروا کروا جن العکر وازگتت

 گال ےک لاش یکے ار ےک
 ےک را ےگ رم کلا



 ٠ 288 ۳" رم ب۔۴٣[ ان" )۸۸ ۔۹
 . اے لاش کئی وا ...٠ ۳۷۵۔۳۷۸ ۔٠)
 ےہ ا ۴۳۱۳۵ ارستاس ےک بر فقر رقم کن الا

 2.۰ ا لاس زر وت ایک... “کت یو لطووراایآاپ'
 ۹٦ مع مسا 7 لاشاک مٹ عر ور یس اہ
 ۰ تر تر ں یہی ادم ےک واک ےس یک ٹل ز 7 ۔۷٣ ا۰
 ٠ ماالفرلعرضوامالس)ریخ او زہر وو“ لرز أ×وگب
 رواىرز لورززابطمگناباولا پ 2 نرخ لافسا ۴۴۲۴ا “ور لاش کن ویر اک ےک
 ٰ سش لام لم رک ایمر لہ ں دوام مد ٹہ ۔-ے

 3 ۔- ۵٣۔۳۲ ۔۲۴" ۔[۷
 ََ نال یے اش کن ویب * دا وا )یا نج ہلادوح

 ٘ لاش کام ےک ت طلسم ما ںیاکں دو وقرج_
 ان و ول ١ تو

 0 زد وانا اگر وازغاپتیاب-ے کپ عد. لیا کہ وو روا کرم

1 0.2 
 : ۔لاٹسا وا نرکرا رفت اج ۔- ۔ ںیم الف م رعد فہ بس

 5ت رر را ۔م ۷۴ ملاکر ےہ
 نواب کیا 279791 بر او... ١ ' ںواوڑرک ماگ2 ےاڈوردا تک -

 : ۰ و “ا منٹ “لاش 60۔07 مارا لیک
 " ےن کلا ۲ یو نووم 7 'ںؤگولرے دامت مس کت مایق

 تے فر ورم ۱ ۔ لم کوک گی شو ےک
 یو تی اکد خ "ھا /

 ا

 ۷۷۷۰ہ



۳ 

 ۔۳۷۰۳۔ ۲٣٤۳۔۹۷۷۹, ( مار

 ۔۵۱۲

 (ۂداوے تضاد تر ںل
 ۔۲۴۰ ۔۳

 تلسی لخ لا راج ٥ہ۵ث_۔

 ۔۸۵ (مدر حرم ما کیلا
 رصافخ راہ ےکت سام عالم...

 ۔۲۳۴( مے ۔ےہ ےس ںی

 ا تر کب ھع ےئل ےک ا.
 ١ہ

 (ںینرلامار "تر اس ما
 ۔۴ گانا کرفم راپیب کے لا_۔-

 جے نیطولاتاہا

 ٴ لام لن ےئل ےس نار امسم ام...

 ۔۶٣) (ر را ۔ ایک ےک

 راجن اےاو ےک وم یب ع.....

 ۔۳۷( ما 27

 ہو ےک تام کن یل اممدابوئا__
 _ ےھت ایوٹعکں یم بت ائ

 )[كام٣٢٣٣۔

 ہلال. اھت ندا ای منا مامت مالسما
 ۔۲ ھ۶ بم م۷۲۸ ۔ ۱۷۳ ۔ ۳

 ۔۴ء۲۴

 ید رلرط ۷م لسی ہیلع شا یی.

 ( لڑا ).اھتفاکر ایمنا لاسیوج ےس

 ۔۲۲۸ ۔۹٠

 جاکر ڑرفت ان ال انلامہار انا بسم.
 ۔۲۷ ۔۲۲۳۔ ۱۱ ۔۵ (لڑائ)

 ۔44 (لااج)ےزلت فل ام کلا ۔۔-.

 ( لڑا ور ۔ضالت ننگا ا_--
 ۔ك۲۷ ۔۲

 بشر عن ا ےل ےک فن وفو

 ۔۳٥ (لاٗئ)

 ۔۱۹۲۱ لڑا ر۔ بشارمےک لا...

 باطاکےۓ گر بر کن ابرو ےس هللا

 ۔۹ (لئاٗئ)

 ۹ یکتا وا مالا ن لا...
 ۔اال لایا اک ارب ٹی ام یل اے

 ۔۲۲۳( لڑا ت)

 زار ےس نوا شاپ نیہا وکلا _.-
 ۔٢۲ ( لڑا ق )۔ ےسامناجاہک

 ۔۲۴۱ لڑا جل ۔ گراد مڈ یکن لا...



 ٠ -.--ے۲۵۷م(قوا ئ)
 ںیلیرراپ گے آو ہپنلا۔۔۔-

 : ۔۵۷۷( لا

 ز۳۴ ِ

 دولہا ےن مالا ےس - _ تان نیست ولد کب ساللا
 کا وم  لررور

 دس ےگ ئل _

 ین (لزا٥) ۔تایطعز وکی
 ٌ ما آی ےن آور طو نئاؤ ایکن اذن ایم ےک حعاطا کر لا...

 ۔ے ۵٣ل واچ )ہل اطم اک
 رب٤ اب ےک گدا یک ائ وو

 _ گم رد ںیھمک ود یگ

 ۔٣۲۷( لڑا ئ٠ ۱

 ںی وضع 75 فت
 ۔۲۹۷۸(لئا ۰ ےماج اک ي

 ٭ ہ۷ل 1.ان کپ ےس کرھش اکیلا...
 -مرںیللئاس ا مارنا میلا ...-

 .٠ مالللیوشنلر مالک الخ تام
 یإغروا رب بوقت انڑادڑا

 فن جر
 ,مالسلالف ڑ مل یل موآ شی

 تلک ان رخ آرا ماما ولآ ۱
 اکی ارواان اسامکپٹکم ےگ ےب

 (لراۃر ابا بالھکراس
 ٴ ٘ ۔۷

 لام 2 کواس کو 7
 : اب تما

 ےن ہا لا ا ککے ۱
 سج

 تی وک

 ۰ 2تت سرا 2
 کت ۔۵

 رک قا فلو پے
 ۳٣۸ [ل قا 2ں

 ۔ازاا جابر ایا تلہ ۲پ.

 '- ن۳۴٣۔۳۸ (لئاجز'
 جا ہا اکر ابنا ترک

 ے۵۳ (لژائ)

 --ئ۷لوار ان۴ لقز/گ۵-_-
 یر ھتچ ٴ

 )٤اول( ۳ 1+

 ئے ںوادرک کک اکی لک

 انڑوگ ےک ں وزورلہ روا

 یت زیا لزاوز''

 ذا نح 2



 ہپ تلازاایرٹ ےس نرطمےکانلا ۔...
 ۔۵۵۳(لرائر

 ںی کن اکاٹاے راس یک...
 ۔۵ (لواج)

 ۔ب تک اما سد نب تپ یکنئا_._
  ۔۵۸۲ ۔ك۲۷ لڑا جر

 ۔ ئے رک تا و ول یلسکاماوصم

 ۔۳۵۷(لژائ)
 یے او ےن بدر اب پب مکویپ

 ۔ ےھت ے او ےنرکٰ صفر
 _ ۔/گ۱۲(لاوز

 یر ھ اکر ویو کل وستم عاطا
 ۔۲۷۳۴ ( لڑا )۔ہترأا

 ۔م انا دتا فام غان ایک
 ر ۵۲۷۔۲۵۳( لرائر)

 کباوگ پ ںوموخ پا ںیہن أو __
 ۔۵۳۴۔۲۵۳ (لزائ)ز۔.ےا رد

 ہک نا اے نو
 (للا ج)۔ڑ بر ترکد ہدرک
 ۔۵۸|

 صضار سفارت تگ کن ا.
 ۔۵2۱۳۵۷( لزان) یک

 ۔۹١۷۸(لدج) ڑاگپ ام ومن ا_

۵ 

 نج سردار اد شو شیر رانا _._
 ۔۳۰|لڑاج).ٹت فار اگ اب

 ۔۴۵(لوا اج. حی ایم نا.

 مات
 ریص٠ ڈیل ما ۷ وایز کی سک ےتج

 ما ار ۔رع/ون ےل ا روا
 ۔۵/۱۲ ۔۵

7 

1 +۰ 

 ۔ لاد ید تراو ے نرطأادم _-
 ز۳۱( لا جر۔ باک
 - ہیرا شورو ڈاٹ

 ۔۷١٤۴ (لوا)

 (لدا6). فر دصم کن لام ےک ار ون
 ۔/۷

 ۔۳۷۷ میر ۱

 ہرگز فرح ک ادوکں یم ی1 _.
 مم مر

 : انک ادصت کل یئا سکا.

 ۔۳۲(ل2ائ)
 یک اکم لسی ہیلع لا لین ںیم عا

 تیں 6116 ]۸



 اک ۸۵ )م۶۳ :

 ۔۷ ( ران 2۷
 ٰ کور تال

 ۔م۷۷۸ ۔۶ۂ

 کک اے ون نان

 باد تالا 2: لا

 ۔م نما ما ۔ ۷۰

 ٴ ے ملا ت ضا ئا
 "ےک یدنلدیوفاؤل

 ر0 کچرا ان

 سج تنا 2ا
 ان 8 ۔٣۳ ۸ہ

 . 0 ٦
 3۵2۹۵ ۔4۳ (مئ7ع)

 لنک از مقا ٴ

 م۴ ا 20 أ
 _ ناک نوا اک ئاام ... 

 ںی پت و فی ٴ ١

 یب7 مک مور 7
 ےہ ے ا ۱ ےہ
 تی ند نے چاک ٰ

(۷00 

 ۔ےڑا کی یا کر یارک ۔۔۔. ا

 ا فلا ٰ

 ْ د1 یشن کم کہ

 ٘ یگ روک آر قیا[

 نیا رک نس ۳۷ دزلمد تک

 1 نال 7

 ض ۱ ۳ یھ رک اب
 جت وج وج "او ے۴

 : :ٰللاَو رن گو یم ےگ ےک تی ار کل اک کو

 دب ض۸۵
 ی۳۳۵۰ ۳9۳۶( اپ

 ۱ بام ۸ مشک ۔۳۸

 ےس ات تلا۷ ۳۳۰۸۶۷۰

 2 اک ادا تی کال ضا دب
 ٤ت غوری حنیف

 تخ !۔ھاف

  ۔ے۲۵۳۰۶ ا ا۵۵2 :)۳۲۔ا١

 7 ت۵ ۲"

 . سک20

 ا ۔۸ 9+ ا٤[ كئااج)
 عی ؤ۶ ۳۸۰۶

 ےیل طول
 ٌ کے کل یگ نائب ار

 ۱ . رہو ات وی تکحاوع'



 یب

 ۔ لب ںی میر کو رافاضا

 ۔ھ۳۸۷ ۵۳۵ ۔۵۰(م2ئ ۱

 ےس قیا کس ار وا صا کن مسل ___
 ۔۳۱۹ ٦۷ | لوار ۔گز ٣ف لخ

 ۵۰۲۵۷.۱۰۸ ۔4٠ مضر

 لیا لیپ ت انا مالا _.
 ےاودنوٹجااص یئامد ملامت
 ۔٤۵۸ | مکہامز ساز

 ےک ںوکروگروا لودرموکع اش ا_.

 ڈلا// ایپ یم لیکن وج

 اڑب تہاگت نگ تررق لک
 امر مل )ےہ عا

 ۔۷۲۷ ۔۲۲۵ ۔4۸

 ٹہرے کن کر ہے لاک املا

 تروکیکدداایانبببسام ؛ابک
 غنی رام کجا ای سیٹ
 ۔۲۷۰۵ ۔۷٢٤

 ما یے امن ےس قول ید

 ٣۴ ماپپ تر. تلیضف ےک
 ۔/۷۷ ما مر
 ۔باطم اینپ ےس یر حر وک اسلا _

 ۱ ۔ ۳۲۔۸ مس “کا

 ارب ہت خاک انکے کن امنلا_.

 ممتاز ۔بلطم اکے ایک
 ۔۸+۲۸ا ۴۸۳

 تلارت زا اک مز کن ا نی _
 نشر یونی یکرات اک
 ۔۱۹۲ ٦۸ ۔١ ( اڑا جر ۔اوہ ار

 عامر لادن ٤تیس اک ا ا تٍج

 ۔۵۵۷( مدمائز ۳

 ( ماپپ ات ۔اسران کلمے کی 1

 ٰ ۲۔۸

 ۔ تعال یکی فلکس ا ےرشلا ___

 ۔١۲ہ /اپٗئ)۔اء لاج )
۷۸۳۰۷۳۶۶۴۹ 

 2 ایگ ار کورس کا اےس ںوتخغ ے

 ۳۷۔۰۵۰۵ ۔۵۰۳۔ ا: را

 ۔۸۱٥٦ مازہۓرز

 ٠مسافر فبلخ او سای کر ضم یب او
 ۔۵9۱

 ملا )۔ تقی کت الخ لام _._
 ۔۵۰۵ ثد۴

 ضازخاکوتش رپ تفالخ اک ا.
 ۔۷۷۴۔ ۷۷( لڑا ّب ر تنفیطخ یک

 جر۔اھتم الا بہم لاک ا...

 ۴٢۷۷ مئے ) ١۱لا

۸۷۷۷.۰ 



 ٴ ہ٥ ما :
 اج رکے ےک کی ا ئافد ..

 شئر لئاقان ہاکی شر
 نت ۵۸ ۲۵٣۳۔4

 چلی ےک 1 ہا مد ہاگلاجب
 رب لضوکو سک اراصنا
 ور مہ ۳م ش زے

 : تان ایمزو ےک علا شا روا ئل امشلا
 ےن لیخلخا لا ہد

 ۔8ء مر

 ,۔ماظاکیسساو طا --
 : ۔ا١] لاج
 لنتیسریزرئا ا الا کا

 -۲۵۸ )یت
 ۔ روصا مالا اکتاوامسم عڈامنلا _-.

 ۔۷٣اي)
 اڑ ییئافلمااغاک--

 ۸ ۔۴۲۰ (لوائ)
 دوام ا راہ اکا ۔۔۔۔

 -. (مابیاٴل< ۔ہم اب

 ےرسفورکش مے مالا کا.

 30 عم لواا

 ۲۵ مو جر ۷۱۰۱. ٦ ہو ا رکا ا

 : اص

 ٠ لون ےہ
 اندو لناوطوا ل۸

 ۱ د۷ ٹاک ھے ٰ

 ۱ ہ راد روا یاد تھکا.
 )۷ 2 لی زظ

 ےک نے تے
 7 مٹششور ازل اکا ہد ا

 07 ۵ ٣۴۴۳۳٣

 ۱ سررور اک تالا تا سا ۔--

 ٰ ےرید کے رت یواخڑک عام

 5 نیب نوک اصم ےک وفا
 )"0 ۔۷۷( لئا٤ا

 0ت ۔ئاھلا وو انا ںی ترک.

 7 - ۔۳۷۳ ل98
 ا گو ےب حب 7وک پیٹ نالا ۔-.

 00027 تر ےہ ا
 5 بصل رادز ز کپ اے ٹا اد تپ

 ٠ ںی یہ

0 9 
 ٰ تن ا.

 م00۸ :(لاچ-ے رپ

 وس ما

 2۳۹ مر



 ۰ؤ ۰ : ٠

 ا ۔ ےس ںیہ ار سکی فرق قفوک ا __

 ۔ا۵٥(غرئ)

 طامغ اکے یم ران ڈا ےک -.
 (مس یز ۱۸ ملزا یر ۔ررض'

 ۔(٤۵۳ ء۵۲

 ٹولہ یر گنگ شک و
 ۵۲۹( ۔ای ایک ترا
 ۔م۴ ۷ن ۴۷۰۶ سک “ا

 ۶+ باطاکت ساروار ترطغ لک ۷گا--

 ۔۵ہلڑاّور ۴ک

 ہلئاانا۔ لاتا اینک کا لا
 ۔۲۷٣۔۳۲۵۔۲۷۹٘ ٢ ك)۔۴۵۳ .

 ۳2.4۳۷۹ ء۹۳9۹ .۹۰۳ ۷
 : ا۵۹ ۔۳۲٣۳۵۳۔۳۴ ۔۱۲۹۔۶

 ۔ء۵۷۱۷ (۵۵ ۔۷۹

 ملاد)۔ لایبجہکل اسم ےک یئا
 ٠ ۔۵۳

 نشر طو قکں رنز ۱_-
 ۔ك۸۷۰ (لڑاجر

 اگ ایتاب پا نانا ےک اد روکمکخع
 ۔( لداج )۔ےبا/ںااساک

 ۔۵۳۲۰

 پات لاع انکل اکا ئا

 ۔۵۴۸۔۵۳۳ ( لڑا

 تیمم اظناکےت بوم ےک ما
 ۔۵۳۷۸)اَ كر تلالضو
 ۔ تجشوردقاپعم ئل کک ک1ا

 ۔۵۰۷(لڑا٤ )

 کو رکا یکگرئز نم کا _۔
 ۔۲۵۷۰۔۲۵۷ (مش جر

 ےس لی ءازجئا وشام ھہتوک ما...
 ۔۵(۵۲۳ل2اج)

 رپ نیز وکل منا ناک لا
 ےن طا ادئاابامگ
 ںی مو سا
 2 ایگاییکگة املا ےیل

 ادد اپ بج وا ےگ اب وخعم

 رپ ٹک یر

 ہد ؛ابکا سراب رب رقیرط
 ردافو ےرگاد اج رابدد انی

 م۷۳۹4 مششر ےہ

 ایل نبی پ نزول *۔..
 ایک یلاد سکی ا ؛ےئبایگ
 رک اےس یر یک شا ے امام

 ۸۷۷ہ



۰ 

 نئی “۷2ایکڑ کلم
 ۔ ے۱٣ ۷ شش ۔بطماک
 ما قلم گن ز ویک ا.

 ۔۷۰ پ (لواار ںیتفیھت

 اک ت وم تک کنز اک ۷گاےسس

 یب سار گیا اس مت

 نس یگ ہیر یر اح

 ظ4 م٣ عم گایا ۔.۔--
 ۔۴۹4۔ ۹۷٣۔۳۷۷ ۸راز ۱ِ

 ۔ے نوکر اس انکا.
 ۔[ء[۔+ مس ور :

 *ںی و مالیت لارپ لالا. ۰

 2 اتنا یئامشاک لا ا
 ۔ ۵۰ مک مم. :

 نر شا لک اوکر وج
 ر۵۱۳ شش جایا انب

 ۱ ا ا
 یکسر کر ارمان

 ا ےک ہے لوک یلباق عفت
 8 مانی اڑ وم
 5 مم مللغوم وچ ۔۰٣۳ ۔۷٣

 ےن ےچسروا وے مل وک ۷ مے ۱

 ء۹۱

 ٘ ۔ نلافر وا یقالخ اد فخ اصل ۱

 ۱ یا وک فا. 'ٴ

 ٌ "رد اڈ وسیم

 ۰ عا ۱
 2 مم ہ۳ مما
 رم مع م۴۷۳۷ ۔ ۴۵۹۰۳۴

 ا ھوتا نیا گفافآےن
 2. نلوبظ)یلخد برا وک ر رقم

 مششغ جز ںییکالد تیاوہاک

 ۱ و ۔۳۷ ۰

 کے نی
 ۱ ئرکوکب سرخ اکو زا او "۲

 مم م6 مشک رے

 ۱ راس ںیہ 3
 ے۸۷ قے

 ۱ تو

 ےرضخ کا ااضا لسان پ
 ھ۷ (لڑا ےس والی ہپ ٰ
 تے تن وف میر
 ٠ ۔۵۳۸(ل واری نر رم

 وع ۲۸۵۳۸۶( یب 79 را

 فش فام قول
 ھا( تر 272 ۶

 ۸۷۷۷ہ
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 روا ے مارک اکی ریا عل امنلا

 اوگرا ارب تقیقت ا
 م۲۹۵۶ ,۵ مشن. ےہ
 ور ۔۳۴

 لکوزآلي ١شرتفاد گرازآ _
 ۔۵ |٠۰ لڑا بر ۔ےس

 ۔ترارش لرِعوکں یمس ےل ۔۔..

 ۔۹۰۸ مڑ جز ۔۹ (لڈات)

 ۔۳٦۔۷۲۳۔١۰٢ہ۸۔۹۹ ۴ے

 کس اکی نادا نڈ ہد ےن ا 2

 - چا امت 2 ےس ےۓررڑل ۱

 ۔۲۵نہ۸

 ےہ رب باس لیا ارگ الا ۔....
 تاک کل لا ادخ ےہامڈیکب 8ڈرک

 یک رےہ دید یک
 ۔۳۷۸ ۔۳ ۴(

 ےس مد لا یک شکم یک

 روفتر ڈلاوکپ آے ا ہو رک
 یاب بم ےس ےل ویڈ
 ۔٣ ۶۵۴۷۳( “تر

 ڑی کن رشئاومہروا ںوموھ یف امشلا __-

 ااا

 اک لا ایک کب جے امن کےییک

 م٣۸ من جر ےس لام
 ٹال ییا ںیشسشوکل کل کاما _.

 ےڑ اول تروا نیو

 ۔۵۸ مضر ۔ںیٹف لخ
 ۔۳۷٦۳ سو

 مسل زا یکن طیب شضےھ علاسنلا
 ںوھاہےکن یاب شم اک ار ا
 ۔ ۵۸۰ (لئاج) ۔اتلیھکںی

 ۔۵۰۱۵۔۱۸۔۵ ۔۳ (مئدارز

 (خ“) ۔۷۲۸ ۔۵۰۸ ۔۵ء۷

 ۔٢۲۹ ۔۲۷۷ ۔٢۲ ( ملا جر ۹ب

 ۱ ۔۵۸۸۔۳۴۲۸۹ ۔۸

 ناطِرلا “ںی ا دور
 باک زعمرب ںیڈر رم ںارگنپ یا

 ران ابر ناک ا ا ےک ا و ںی
 ۹۸۔۲۹ مو“ )۔ںیٹ ےی رک

 ۔۷ م نر ۴۸(اب

 ۔۲۰۴(۲۷۷ سض ٤ز

 ہن اخ انکا ایم تعاطا کار
 ا سیٹ لام ان کک ادا ےہ

 ۔۵۸۲ ( لواور۔ عامل ان اک ۔ ۔۷۹۰(لداور ۃلرط'
 انرکم ار تی ال علا اس تلک گا ۔۔- فا دان ےس لامئا ان لامشلا ا.

 ۸۷۷ہ



 من
 کپ

 وع ےس 6 ۱ تر
 اگے اج ادا اامو ال ئ۴ اتے اناج بو ا ا اض ..- ٣ ا
 ٍ او وو شش َھ ۔ےرہ یی سیر ڈیم ہ2 ْ

 1 گی تاہ ا لندونف ےپآ ےک کا ۔۔۔.. )۷۷ مم ار ۳ ٠
 ٗ۔ التزاابہعرا ۔۔ تاہد شْلْذنے کل وئاسشلا اپ کلا...

 ا سس "م۱٣ مس مے ام ٠۔در لوا عر لگااھب
 ََ ماہلا یخ یی وعش اےس نانا ۔... قل اے فن اک ت نج عایفلا۔۔-

 ٦ ۶۷1ھ25 مظخک لائربس کب یخانباک
 2 ۱ و ِ وم مشش اگ ات اگ ٘
 اں سر ہت گڈ تیر وا توم اکا ا۔۔۔- ا
 ا “ل۵ ح۔۳ مس په ٌ

 ٠ ںیم عکاس ... ۔۲۸۵۔۷ ([ی
 ٦ گا دیک ص الف ٹاس ےک یاب 2 کدا٣ ےس

 _: ناروا ابکربر وم یر فوےی جت ۔1۵۸۔۵۶۷ م٣ ےس
 ١ ںی ششم .ے رک قر کیم. "سب انب فا وک عن

 ١ ایلیادو او سز یل رس ےک 2۷۷۸ ۷۵۸ ۳۷۔۰
 2 اتلنماور اتب7 ۱ ںی ےن

 ٢ ددودرم مح تر ان و۶٣۸ مشک پر ۔۷
 ۲ دال ۔۳۹ ۵۔۲۲۵٣ ۳۰٣۰

 . ٹری سل انت اواگ د ند کی کے یک اوہ املا...
 رس ہم مو 0 ۱

 : 7 ۔۵۳۵۰ ۸2۴۹ ۸۰ : ٍ خم نج ےک وا
 و ۔۔8 "“"0ييیو



00,1 

۷ُ 

 ۔ےپابانب ںیونر تا شیر
 ۔۵۹۷(للا٤)

 مالا ہجر طفے سا نیا ا ا...
۹ 
- 

 اک
 ےویراو قوت از طف اما... 8
 ۔۷.۰ (لوا جز.

 ۔تیکا کت اب کار ئل کاما :

 ۔۵۷ (اب5)۔۷۰ (لڑااجز

 سم باّخناےک لام وار نکے ئتمعیب

 گرڈر.ےایگ گ2 صازآ

 ((ابی5)۔۵۷۹ ۔۵۷۸ ۔۸

 ا۔۴۸۴ ۳۸۷ ۔ ۵
 ۸۸ ۔ر۷×۸ پیش مور

 ۔۲۵۸ ۔۴

 ے 1 یکایک ےک اڑا و

 ٠۔۳۴۳۳ )۔۳۲۳( مد ئز

 مم ما شش رر ۳۵

 رٹ

 اھت کو لغات ات ںی زاوکا ا_...
 4۵-4 مور

 سڑک امساد نیل ےک ما.
 ںیہ رح ےن فط اٹل

 ۔۵۸۳۔۵۸۳ (ماپ

 ںیم ینعم سکت اکے یے ا ۔-
 ۵۲۹۔۳۸۸( مثن جز ۔ایکایک عم

 ۱۹-۰ (غابپٗ) ۔۴۸٥ (م”'ن)

 ( مر تازضاگدام لگ ا_-
 -۔۳۳

 ےل کم وقر ہرا عالی ا
 تاب کنت دم سئامخن کیا ےل

 ۔۲۲۱ (مرابہپ کت ) ۔ ےسا
 اکت ناصر وا وت یر لا وک ا

 مشن جر تاج انکا درک
 ۔گ ۴

 نک یننپ لوک ا رش یف اشلا
 ُ ۔۷ دا

 وو ےگ کلا ےک لا ۔۔-.
 من“ حر۔ ںیراکە راج ار سود
 ۹١۲۔۰٤۷۵ ۔۲۷۸(( 2ام ان )۔۷

 لاپربےکیلا یسک کر ش یک لا
 - ۲۲۵ (ا(۷ا )۔ ےہ لو یھب

 ےب دت کرا نیا شک ما _..
 ۔۲۲۷۔۴۲۵ (ماپپ)

 ےس لت یلوو ںیئارم ایش مشت ۔۔..

 ۔۱۵( ممبر

 ریو لا لیس آسیب اند

 ۸۷۷ہ



 روا لو اک یم ےہ اڑ املا ہم

 و : ناجا رخ کام اداقب کے لا.

 سر رے

 ٠ ا4۵ ۳یا اھ یاب را۷
 : یو۳۲۷۳ )44

 یا اترا ملال ا امین...
 ۱ ت۴٣ مانا

 . نیک ٹر وار وعشزائاووککا
 ٠ ۔ںؤککد سکاٹ
 دمشق ۲۹۳( م)

 ۔ ۵۰( ٹیمپل < وہ ہری
 نار اوطاو رانا جاب املا...

 رم ےہ فترطف ےئل
 ا: ۵۱۸ م۴۷ ۰۳٣۴۵۴۴

 ۰ ۔۲۳۷۔۲۳۱(ٰداگ اتر

 " کد وک ایں ین ا تیس
 ٹک سر

 ٠.٠ ری م۲ ا ا۴۔۳۶۶۷۳ مل
 ڈو اڑپ یاضانوا

 [٣۳٣70 ائر

 7 (كئا) تیا

 ٰ : : لوک نک ےل ےس یدر :

 ود ار ای نک رش 7

 2 و
 ۸۷۷۰ہ



 ا۵ . ۱

 ۔۵۸۳ ۸۳ مزؤابانچاک/ لو گدیینر ۔- ۱

۷۸۷۷۸۷۳۰۵۰۵۸۵ 

 ۔ ۳رپ ئانہ شا ک
 ۔۵۰٣ ۔۹٣٣ ۔٢۲)

 ےن ےس ےک وجد کی لاطعش اٹل...
 ۔۵ ۷۷| قصر.ایآے فون

 ((م لایا ٦۳ ۔۵4۱۶48

 م10۸
 ممی ویکھ اک الا.

 ۔٢۰٦ لٹاٗئز ۔ڑپ
 مطاج)۔ نزاوک خاک ات ال املا...

 ۔۳

 ۸لگلر ہو قلعشنیس رام کا
 اه۵۰۸۵۴طا5)۔یر ظن طلفخ اک

 نارباک آف قناعت یل مضلا قیلحت
 ۔۵۰۳ ۔ ا4۸۹ ءا|۔۰ (مرئ)

 ے۷۹ ۔٢١٤ ۔۰۱٢۷ خ٤(

 ۔(مما مگر م۰۳ ائ اھ ۔ ۸

 ۲۲۲۰۴۲۹ ( ملاپ ہل ۔ ۵

 ۔۴۷۵ ۔۴۲۷۔۳۵۹۔۴'۳۳۔۲۸۱۰

 5 ۲۵۹۔۴۵۵ مزا ۰

 ۔ا۸٦ م۷۰۳ ء1 م جز

 ۔۲۵۷ ۔۳٥۲ ٢۲۔۱۸۷ ۔4۵ ٠

 ۔۲۹۷۔۳۰۴۔ ٣٣٠۳۔۵٢۔۳٤

 َ لٹا ؛اقلرا ین اکڑ را -
 /غابپ رس ۵۰۴۔۱۱ غ٤ر

 ٘ ۔
 ترعلت رب ےک ئامسر کپ ک1 ۔۔..

 تلے اہم يافاردا
 ۔۵۲۹ ۵۲۰۔٢۲ ۔۸( غلام

 ۔-۳

 ےۓن وہم الخ یم یٹالخا ےک نا ۔..
 ٠۲۔۱۹۔١۱ رمٹد تر ۔باساےک

 (ماہُہئ) ۔۵٦ ۔[۰إ۔١٠ ۷۲

 ۔م۷ ۶۲ ۔۵۱٥

 رادرمورخج اکی گیہہدوا گیٹ پا ۔..-
 ۔۲۸۱۰۹۹ ۔۹۰۰مغر ح)۔ ےس

 رام ھ۰۸ ا۔۵۰۷ ۔۰۲۴

 ء۵۸۴۔,۵ ۵۰ ۔ م۹۵ ۔٢۳۷ ۔۳۷)

 یک اک گیں ول علا مات ہد

 ےرہرز ےک اگے راوہہز

 : ۵۳۷| مدد مز ۔ لو ارگ

 اچ ےس رادرم شام افا علا ہو...
 دن اگ ںورضد ے لگے

 ۔۲ ۲۷۷ر )۔ںوہ پریم

 اگر ار مز کے او ےک ورق ارگ



 قظخسا ے یو اکن الا پس ٗ

 و : - ےن ہے
 مد وا

 قرض لنا ابا علامشلار ہت سس
 نوں یں گے یانتکرایرادرمذ
 دق صبا 2 کین اکاما

 ےس ےک ترس لن روا کر ا_-
 ۸۷[ )۔ ئراودژگناشا

 ماسک کان لے لات اپ ا 8ش ۔-.-
 ٠۸1 مد چرا ۔ےہ درہ ارب "۱

 ۔ ۵۷۹ ۔۵۳ع۶ ھ۵۱۸ ۔۳۳/

 (عئاس پان ۷ ۔۰۵
 ۔۴۹۵ ۔٢٠١ ۔٢٠٤ ۔۶٤

 ور ۔ھ۳ ہ۷۰
 ۔۔ ۷

 اگ اہل اکل مت یا ناشر.
 ھ۱۳۴ د۸٠ ۹۰ ۔ھ< مج ) ا

 م4: م۰٣۴۳ ء۵۵ ھ۷
 ۔۔یص۷۰۷)ا۔۷۹۷۵۰-۹۸- ّس

 : ٣۸ مار

 : - ۷ا )ےک رت مواق تے
 وا اکر وت سک بولا...

 ١ تم کن ا انا ارے اگیڑ .

  ۱را ا۷ نانا ےن زا ۔...

 نت ھک و

 مظسوور٠ . :

 ا کما مارو
 ج 'ےز ناف لال وفد وچوم

 ںوغا وی ِلاےلدفگ
 زر ما ےس "۱
 ا ویئر

 2 انزافا اک ئایادرفکے نک.

 یت ما ھا ظن
 ٠ نیو آرسےوالففا۔--

 ۸ک مم ۔ےااج ٌ

 : عا 1ںیہن اوس ےک

 م ۲ئ ۲۵۳۳٣

 ۸۷۸م ۲۴َ ہد 7



 ےک راگ مادے یتا
 اک نیل وش ڈو ٹوک اےک
 ۔۲۳۸۔۷٤۲۳ملا ضر

 ا۳. یتا کاایک 1 ۔-
 ۔ء۴۸۸۷۹۳۲۷۲۷٤

 جر یاب پاک کی ا.
 ۔ء ۵ء۳ میم

 مم٣ م).ےہ لان اک ت یش کرا ہو
 ۔۸-۲

 /6س5)۔ےر ہی کیٹاباھتم ےکادم ہو...

 ۔۹( ماہ ٢١۰٣۔٢۳٠۲ -۔ ۷١۱

 روا وا قللشے تفاوت __
 راقت×ںاہںوتاو ٗ

 ۔ےلوہاشْبا اکا بس
 ۳۳ ۲۷(ان

 (م لپ تا ۔ تامامتاےکاد مر پا1...

 ' مظقو رر ما ا ال“ م۷۴۲۶ ال

 ر4. ھ۱۸۹ ۔ ۰۷۔۵۱[ ۸ ۳

 ۷۴۲۲۵ ۔۲۱۳۔ ۲)۲۔ ۲۱٢ ۔۹

 ۲۵۹۲۲۵۷ ۔۲م۷ا'۲۳۴۔ ۸)5٣۸
 لا دویگدز ۶۴ ٣۱۷۲٣۰

 (تابصا گی ابنا
 ۸( مشیر ےشارےک ٹائامصا لا ___

۷۸۷۷۳۰ >۱] 

۷“ 

 ںیھلیافم یاد شر وا قت اح کا لا...

 ۔۷١۲( مداپآپ قر شناص کس ا

 کود کن الا مکے یک صو...
 ےک بد ہدروا ےہاید لاس یش

 كر 7

 ا 1 ےل انم
 رر ۔۲۴گ۔۔۷/

 ےہ ییڑ ترا حرط یروپوو _...
 ۔ا4۸۔ا١٤٤ ( ملاپپان)

 اکا ف رع درک ہاکی اکیلا پایا... ۱

0/1 
 ۔۳۵ ۶۵۵'۰

 جا ٹرک رپ یک وو وک مے
 ےاد رک وید فیاض
 د5 مو ںآ

 رانا درالفرطاخ کن ورسود ... ۱

 ۔ ےس نوبت ےک مارک
 ۔۲٣٣ |مابب٤ز

 تہصبرںوچں ہل مو

 لٹ کن املا انرکواپ واش ںی
 ۲۸۔۲۰۷( )۔ےزاگر وزگ

 ںی لات بلے یروزکرپ یک ا یس

 ےہ ںیم
 ( مات ےہان اب نئارحشاز ا



 وزن زوال 7ئ 2 --_۱٢۵
 لام نیا سیم ادم ےک تروم
 مو 0 ےس سم ےب ےشاسکےک
 ت ۔۲۵۰۔۷

 تک ۶8۷ 21 چنا ا ۱ باطاے رکا( تقشموناضلا۔- ۲
 ںی ہا اب یو٣۳ مٹ

 جاننا اک یھی ت٠ ال نانا فام اقم چناب...
 اک قاووفوھھھ)ج تے ت ""
 2ک : سانپ ئمور گل مکا

 رکے پایا تج ۱

 : لن ھ۱۳ ۶۷

 ھ"“""×0 ھم٥"
 2 ءژلووکمایزل عا نل رس

 منیب لاج کد دان
 ٦ ۳۷۲ ۲۵ء۵۷

 ۔۳۴) ۔٢ رم وو مٹ جر

 ۔م لم .۔۷مگ۹ ۔ك۳ ۔۷۹

 ناک ف کی
 "××" ںی ہوا راے

 0 رو ففور

 2 .تااےرا اے ا ےک سب
 . مشئ یک
 جہ ۵۷ ۳۵۴ ۳۵۔ ۴م

۷۷۷۶۲0 



 بیبغ لنا ےس اجر گ :
 ہمت لہ ھم

 ۔ انکے رک وے کو ٰ
 ۔و ۰ ۸4 شق 5
 اات رز عہدوکی اح بد یلاعشسون ا یھ _ ا

 ںللودکا لاس ایک ابعم اک ار ۰
7 

 ۔۳۳۱۔[۴۶
 ںونیٹ اف ااپ ٹپ وکی ___ ا

 ہوروک توثد یکے نور

 ڑار ار ظن رک تالومے

 ۲م سم یر. اند

 ۔ ۵ .
 ا نگہ بات یی ساحل ام ا
 ۔ ےہ کرد نا مم ۰

 ا۸۷. ۵۲۰۵۱۔ مو مس قر

 ۔۲۸۱ ٣٣۰۳۴ ۔۸۸ہ'

 [۸٢ ا اف لخدنرواعافلا

 یجیق الخ دام ا نگ قوام
 ۔۰ سہ تا ےب یک ا

 ننتس ہت ےک ےس ناس

 ۔ نا ںیم آب تافص الخ اگلا...

۷" 

 مٹ ٹا شکر ڈیکی ام.

 ۔۲۹۵ گئ اکر۔ فیر
 را لسی ناس ہر کانت کے ںوھپ _.

 لے ا نیر شیر دموکم اس لخ
 ء۳۱۰۷ ( مکا اکو ٹراو

 تر کب وا اد وکی گرجا وو تک

 ۔۳۹۷ ۔ ۳۹۵ رک ےھت
 ۔ ۶0۸8 )۔ تر اک مرا کع ا _۔._

 سکں وھی یل اپ اک لان مالسنا۔...

 سس ا
 مم مز . ھم ےسرشےک یم جے

 ۔۳۹۷ ۔۵ ۱

 ۔ گراغ لاس کہلا یر گن.
 ر ۔۱۲۹ ۔۲۵ ( مر :

 یکایک مہ صحاکےع ا ںیم
 ۔۳۵ مر

 ۔ گا ماضا ۷ 7
 ہ لان غم اکے رکمئام نل

 -۔۵۰

 ۔یترش امت امالا کر سالن وا یت

 ٢۵ (لدا جر

 طڑرشاتس لوسیررواادطم تم اطا وو
 ۔۰۲٢۷٣ لڑا ۔ےس

 ۸۷۷۷ہ



 تا
 را فللاڈر ا ہازماک

 ۔تااھفا کٹا سام ےک
 0ما لا ٰ

 ا لا لمس قافن
 ۔ مم رھا انے

 ۔ تیا فلا لئ نو اظ... چک
 ولا

 باوا ملاکر لا لیٹ یقافلا_۔..-
 ۵ ےک -.(.9

 ۔٣۳۸ ےن

 77 زا ےک گر ود وک ناپ
 7ہ لال

 دل وار یکے زرد اگ ات
 (لااكر۔ تان یلرڈ کی تیر تہ

 ۱ ۔٣٤۵۳/ ,ئا 4

 7 .غرلناکی یسک
 ھ۲۳ _٢

 ع اترا لاقافا
 ھ طر ےس

 ۰أ ہوم ش ایا.
 سم زلئاق)۔انھ تا ماشاا

 بام اے کلامِ. -
 "وا -۔۔ہبٰقواوز

 اھل او پار ف مواد کلا...
 ۔ا۵۰۔ ۵۵( م۶ 10
 ضا لٹکا



 ۔۰۷٤ ۔۴۵۔۳۱( 7 ج٠ )۔۹

 ۔۵۳۷ ۔۰۶٣

 ۔۸۹ مل او)۔تاحاکں وک
 ۔۵۸۔/۵لوا 5 ہرافلاوبفرص_. ا

 ملواق گا اکے کرک ٹپ. ١

 وہ

 ںیم تلاع گلاب رت اک او لام

 مل اعالت نشر ہدا

 ۔۳۰۸ .۲۹۹ ریز
 لدزوودٹادگ قض

 ۔ۓاہایگں بتلام لت گدئا
 ۔۵۲۲,۳۸۷ 2

 ا٣۳۷ تایضمس"ک ایا ل اب.
 ۲۲۷۰ /۴۳۶ز۳)زبس کاکن امان

 ںیلدقنا ےک ادم قاخااک نئ: ے..
 ء۷ (|د۳اج

 شا اوم امور لاک یہ_..

 ۲٢ ۔۲۳ لا زر

 روا ار اح ور : ئالغا ےک وب_
 ۔ ا کے اف لت

 ۔۲۷ ۔۲۴( لٹا

 انڑکل پے یوم مم قافنا__
 ۔۲۳(ل وا )ےس ۶

۳ُ 

 ( لڑا ) ۔ ماجنا اکی انا ٹلئاکل ےن.

 ۔۳۴۵۲ ٥۷ ۔۴

 ۔۷٢۶ (لاا و. انا اگ خاکی نب

 ںولاوۓ رپ زلام لیٹ او کلا.
 ۔ا۹۱(غغظم مانا

 بتل۷تاپ ًفاااہمزاب ے ا
 ۔۱۵۳( لڑا ب)۔ے

 اکبر لہ ںیہ یکم الس اف
 ۳۰۵٣ ۔۲۹۹ ۸

 او تاک ت٤ا .|٢
 (میىا اے یک ڈن ا

 وؤلزعریدر ۔۵۵۰

 ے رکے ںیم ہار گلا علامکسر کا.

 جیک لا ہو وفےک یش م ےس
٠ 

 کے ھو یورو سک
 ہر کوہ لم ںویڑو زن یلافع

 .لاا5رر/نلاچیزادرا
 ترا ےل ےک ولاو ےل رک افلا

 ۷ (خم)

 مالا لدا
 ۳٣۳ لواری اک الل اس...
 ۳۷۲لدا6ز براک ت قاطا گل ۔---
 لکل ویو ا تاط|الْن ےہ

 ۸۷۷ہ



 تک .
 . داد پا و

  0۴۷۷7 تم تر
 اگے نٹ ید یے را ےک ئلا۔. :

 ِ رو .۳۱۷٣ل)۔ امیر
 ۔لپانبذا اش ورایغ

 ۱ ۱ ء۸۵۸٥ لا٤ ۱

 تا

 ۔۸۸ ملداحر تار“
 نیل عو ے ناک 7ا 2

 ِ ٠۳۸ اور

 ۔- ندا ب نرگس و

 ۔ملئاڈزب 0
 ۔ ۸04.۸

 ترس

 8 اگے و بی 472.7. ت

 د3 لم او. اھ اب اھ ۱
 وم و0 اگ ان بسی 7ھ ےس

 لم ا سنز یس وک

 : ۳۷ ۵6 وار

 ۱ اھ ام ما. .:
 820900 277 27م سر و اک نم ےک جو تول 0802

 لو ماسی سو 8ےہ

 ۸۷۷۰ہ



 ۓجنت ۔ ےہ الا ٌ

 پک وم

 عن ا
 ماتم قام

 نل اد یش تک ید عم سار

 ( اب ق۔ یز اول دیلا۔..-
 ۔۹۳۔۹۲

 ۔باطماکےۓ گر ہد گونگے نک زن ہن

٠۳۸۳۷ ۳) ۳٣+ 

 _ے ری

 ۔۸۸ اپ ۔ اے نواب ےک نار...

 ہراجااک کک تابغم کلپ مٹی اکا ۔- ۰ً

 ۔ا: ( لاج. ےہ
 ۔ ۷۷( لوا)۔لاہ ہٹ اطلھناکا لا

 کیک انٹی ں واک ید اوطوو_۔

 مل تم لا ٹے تیرا
۹۵۶۴ 

 وم یک ٹیپ تب ییا.
  ۔1 مار

 ۔ ملواقز۔یوراکا دریغ ےک لا_.-
 ہ۷

 ؛لداے)۔ےدراک نس یئانیککاپلا 7
 ے۳۳ ۸۷ ہک
 ( راز. وک اکر امخ ےل انلا

 .٠.٠ رام
 ۸ل افزا ڈٹ یکرامامیکک نا.

٢۳ 

 ہلوا5ر تعلافم کنگنا.
۳ 

 ( لواج)۔ تناح کر امام ےک لا
 (مٹفغ حر ۔۴۸ ۵۔۵۷ ۔۲)۴

 ء٤ ۔ا۹۱

 می ہو کوک برف ش ینا __..

 ۱ ے0 ۳

 ۔۴۳ ۲٣ل. کر چن و ےک نلا_.._
 3 لرایما ہا کن ے لو ےس

 ۳۳[ رات
 ۔۲۴ (لئج) ےنئاکے کا لا...

 ۔م۳۷ پے یہ یئالھا کلا __
 ٴ گار وا مال الا ککرمم ےک لا ....

 ,لئاور۔تہاس کل ززرگ-
 تر

 ۲۳۲( لزاچر۔ا
 ( لا ). رانا ےماکا تاب اکا

۴ 
 انلا نت پک انت یش ااک نا.

 ۔۲۰۔۲۹(ازاچ ران سار وا
 (لواتر یوفلد گیلا ے٣

۹ 

 بند 1(6 ]۸۷



 ںیجورااوکرب شنید ا.-
 5 ۳۶ رے

 ۔۲۷۶ل8)۔ف ننگ ون 7 2ر ا
 ٰ قالص ا ٹا دوا تم

 ما مشرق وا
 ' ںیم ند وبال. ٴ

 ایک یک ایا
 مم

 ای یاد یک )0(4
 تک تام
۴4۱۵-۳ 

 ٠ ےروگیٹنو کروا وک اکا!
 ...٠ م۵۹ لرار انہ

 ا رش رہا او یا

 7 ۔ دے
 1 ےس وک ک یے باک كا

 ماھ ما ر۔ارب 72ئ ہا
 ےرو الو ایا شا لو
 -- ۔ںواڈوتربۃوا
 ۸۷۰۵ سٹار

 تح تے
 . ا



 ہلواج)۔انڑ کل گی اکا شکایکال ا...
 ۱ ھچک

 راے لینا ڈاون اف :
 یک اک امید لن اکر ٌ

 ملانے ےب
 رس صو رک گود امن رخ ١

 ۔ ںی ےن ای بو تقادص
 ۔۵۲۹ (لڑائ) ٘
 2ی لوک بام اج ٍ

 ۔م۷۳ مدد رر .ھت سن
 انے او نر عا امس بک

 ۔تکس کان لم وکت ول اک
 : ۳۷۲م۶ئ)

 ۔ںیی کن نم وہ کا باےک اگ اکیلا.
 ۔[4مہ ۱۸۹ ۔۱۸۰۷مژر عر

 کرو بیک اکہ ین ار
 نام بیخ اےس فط کر
 ۔ا۵ید5)۔۵۰۵ (لئا جی

 رہا ب اطت ےس عا ید ےہ

 ۔۵ (مرئ)

 ۔ تک ابا رالعایڈ بو ..
 ۱ . ۔۳۷( مررئر

 بہ انا ےس ےہ رکلصاع عام اکرم _.

۲۵ 

 ۵۷۷ (ملعا )رر فل ناک

 لانا ےک تینافت یا مالا...

 ./۷۷(/د8)۔ںیامخن اک اد صحن

 ریڈ ےک بانی ا ےل ےک لال مم

 ۔م۴؛۱لدا جر تلعاک

 ےس ںوٹروع کن ا نل ےک ورکس

 ۔۴۴۷ لڑا جز. تناجا کا
 ( مد جر مشاک گنج فالخک نا

 ۔|(۸|۸(٤۸

 ما عرجر . قرضہ

 ٹایآ۔ ای
 ۹ ,لواجر لے تیآزف
 ںیم ںونسم نک کوٹلی ات ای

 ۔۹٦ (لوا تر ۔ےہانڑک لاعکا
 ۔۷۰۱۳٦ ۵٣٣۰

 مٹ قر ۔ ےہ ڑلرم ایکے مس تاب
 ے۲۳

 ۔ںییلل یو یک اوٹناب
 ۸۶٢ ماگ انا
 مٹی ںیم ود کب ات ای

 ۔۲۳۵۔۲۳۴

 ام ۔ گدووماکت ابا ٹویٹر...

۸۷۷۷. 



 . ا و تر

 0 : ا ا

 تو ۔ے :
 وا۳

 . ۷٤۴ اکا تا
 . در اس

 '/لئاح )ای ہک تا آتا ۱

 ھر ۳1٣۷٣۳۸۰ .۔.۔_

 ے او ات مال اوایآ۔-
 ۔ںی آر کاووکے اد ےھت
 حس ۔- ۔۲ہ۸9۷۵۸٢)

 یکے ا ئاف گول یکے س لا.
 . ۔ا٤ مایا ۔۳اا (لزاز

 ۳۹2-۵04-2۸0۸ ۔۸
 رم ووض کر ےس یل ای.

 ۔ںی ےک رکا اور ویز

 ۔۔۵۷ (لزا جر

 نززتتیى لو اقغنلریلاتامقا لاج ۔--
 ٠فا یارک لے ئابھ سی ک گم
 تب ساٹھ

 د0 ان مم

 ۵۔9 ء۴ ۷) ۶۳۷۴.۴۳۴
 ۱۷م ۔۵۰۱



 ء٢

 نںولاوڈ کت القعکس تالا...
 ۶۲۰ ۴۰ج ر۔ مایا باک ۷.7

 بوساکماظکت رص نم یف تاب[...
 7 ۔۹٦۵ (لڑان)

 ہار اکے رک انار ظوکت اکا...
 ۔۷۸۸۔١۱۳ ۵ ۳(

 ۔۲۹

 روا مانا اب اکں ولادت گن لا
 ۔ تنئام نل ےھچ دلا
 ۴۱۹۷م ج۔۵۹۰ء(لداچر

 -۰.و
 رژا تاءاشن ےک تخرعم نھ

 مئتر۔لایان لت یش فل ۱

 ۔۹۹ ۸۔۴۔۵۰. ۔۳۹ ۹

 ۔۳۸۷ ۔۳۷۰۔۳۲۔۲۹۷ ۔۶٤

 ۔ مم۵ ۲۴۴ ۔۴۴۲۔۳۵
 ۔۵۵۱۔ ۵۳۹ ۔۵۲۹ ۔۵۷۸۔4۲۰

 حر ۳۔ ۵۸۸ ۔۵8۷۰ ۲۷

 : لس ۔٤4 ۵9-۵۸-۴ ۳

 ۔م۳۔ ۳٤۔۱۹۰ ۔[۵۹ ۔۱۵۷۰۔ ۳۸,

 ۰۸٠۔۷۰۷ ۔۵۳ے ۔۵۳۷ ۔ك ۹

 تر زض راے و

 ۵.۲۵ | ملاپ ام) ء۷ ٤)

 ۔۷۵۹ ۔۲۵۷ ۔۱۹۳ ۔1۱۹4)| ۔۱۰۳

 ۔۹٣۳ ۔۳۷۵ ۔۲۸۱ ۔۲۹۳۔ ۷۱

 ۔ك۷۱ ۔ك ۔۴۳۴٦ ۔۲۹٦ ۔ء۹۰

 ۵۷۸۔۵۰۵ ۔ ۵۰۷ ۔ اکا" ۸

 ۱ ۔۵۸۲۔ ھ۸ل" ص4

 مت اک ہال در فط ک لات ای آ
 ۔۹۹(<ئ)

 ۔ بلطماکے کرے ہا اوٹناپآ _..
 ۔۲۷۴۴ )مقا (

 ۔ تاک نہ نفس او تاب(.
 ۔۵۱۵ ۔۲۷۷ ( مٹر

 اکت قی تالے ددم اکے لانا
 ۔ ۲۹۰۔۲۹۷ مطد قل ط ےگ

 ےس ںوہلاو ےن کر شرع لات اب
 مدار [070

 ۔۲۷ہ۔۹٤

 کن ابب ےل لولاو نر ملرب __
 ۔۳۷ مطا. لاج

 سرکل اح اخ یل نلوکےس علا_._
 ۔۵۸۳ میا مر ۔ںیٹ.

 ۔ںیگر ش یل کے ناپ تیا ےل...
 ۔۲۹۷۔۲۷۵ ۔۲۹۳( مٹ

 +- تا



[۰ 
 دوم ےس ےراتتفا نیا لوسر وک.

٠ 

 ٌَ صر وف ےک
 ۔- ۸۸۸-۵4 ۵۱ ۔۲۵ غ٣ ا
 ۵۶۴ ۔ ۵۷۹۔۴۱ ۔۵۲ ۔۵+

 ؟۔ ۹۸۔9۷ ۸ ھ۵۰ ۔-.
 ٹا
 و2 تو تماطو ہزب و.

 ۔ ٣ ےے٤2 ید ر۵ ۳۰۰۸۶

 ۔۶۹۵ ١۵۲ ۔۳۰ ۔٢ہغز ۔١١
 عزا مادہ م۳ ۔ ۴ ۲۵ہ۔۴۲

 ور ال ٦٦ ںی ۳مُ
۹۵4۴ ۰ ۸۴21۴۸2۳۹ . 

 _ ل۷۷ ء۸۳ ۷۱ ۔۲۸۰۸ ۔۹٤
 - میع ا۷6۷ ۔٤٤۔۷۰
 ھ۸ ۵۰ ۵۴۔۴۷۸ ۔٢٠

 ۔۲۳۲ ۔٢۲ مشن ور :

 1ما ار نئ تقاطاک
 - تب یط

 ا ےن رض رر اد 0 0 ١ ٴ ہضامت ےس ڈو ےک گر شلا و وزیم۔۔-
 رے كاروا تے ے٢
 ۱ 6 ا



 ا کج

 ہئتےت مر ےن کرہ ہی اج طقس ومی فئک ںی ایر ورکر

 پو

|۳۲۰, 

 اک ےک ٹاک یی اظ یکافا۔ ×
 _۔۴۹۳ا۷)۳۹ماببئر۔ہ ما
 ۔۵۰۷ ۔٤۲۲ ۔۷۲۷ ۔۷

 اکیلا نام یکن ا گولوپ
 ائ )۔×۴٤ (مئئ )رہ

 ٠ ۵۸۳۔۳۵۳ ۔ ۷۴۸ ۷۲

 ںو اوےے رکا خیمہ ایہ کیلا...

 ۔۴۰۹ ۰ لابپام) مانا

 رٹمم ےس لالا پ ےک ٹکر مکان لا...
 ۔اعم ( من ام )یجناک ےن وم ۱

 ےک شش وکن الخ ےک تاب گلا
 (ملابنپات) ۔باذع ےل ےک ںولا
 ۔۲۸۔ر

 ےس ےلاپ یل وک اکیلا
 7مر 6اض

 اک ےن جرم یش یر وھوک انا
 ۱ ۔۸٠۱ (ىد ج)۔ بلطم

 نل کن لاو غیکر ملم تاب یل لا
 ۔۱4۹۱۷۳ | لغغق ز ۔ے انگ نیب

 ںیم کن یو ینمشع ےک تیز کیلا ۔۔..-

 ۔ ال ایہ تاب آگ اب
 ۸۲۲ مئتور

 ہےکہ سے رکا کیو املا...
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 ۔۸م۷مثظ جر

 رانی اہ ا ناوہت وئالن کک لات[...
 رت ۔١۱ (خغ ائر
 ۔ ۵۱۵ میل یے یکپ ےن ات

 جال
 حااطعای کش تیشہ ضم اکا ا۔_

 ۔۱١٤۸ (لڑا جز

 ۔1۷۳ ا'/4ا یر ی رس

 (ق) 0ا۴ پا کور
 سن جب كہا

 ۔۵۱ مشن مر یر شو عم َف
 رب سر رک ےک

 ٥ ۔- ۔٦۷٥۹

 ۔۳٣۲ ( لا جز ۔ لیمعشکگت ایئاا
 ٌد ۱۸۰۲۷۵-۲۳۵ ) ۔۲6۰

 ۲۱۵(یہ )۔ ۲۷۸ ۔۸ 2

 ۔۵۳ ۷۔۵

 خغزررااٰہپ ا لکھ خام املا.

 ۳(۷ بر ۔۹۰۔۵۸( لئاجر

 ہ -ا[٢|١٠ ۵۰|۸ ۔۲۵

 ۲۳۷۔۳۲۱۸ ۔۱۸۵ ۔٤

 ۳۷۹۷-۵4 ۔ ۷1۷ ۔۲۷۸ ۔۵



 رپ ا نان ےہ

 وک 2۱ لاک 6
 ۔۵ ۸۵۰ 2ےن ۔١١

 ز۷۵ ںی ۵۹۲
 ۔۵ مت مز ۵۴۔۷

 ما ۳۸۰۔۳۸۳ ۔۲۹۸ ۔۹۱

 لت ڑھگدیزوا ۴۵۳ ۔(۹
 ۔ ماس

 .٠ ۷1٣را كر اھ کائا ...-
 ۔۱۹۳۔ ٢٤٤| ۱٠۸ ۔۹ ۔۹۷

 .: ک۸۸ ۔۴ ء۹۲۷۴ ۔ ۵۰ ۲۳۳

 ۲۴۵۔۲۹4 ۔۲۹۸ ۔۲۹۰ ۔٤
 ں۲۳ سا ۔۳۷۰۳۴۰۔۴۵۲۔ ۳۵۱
 مم۲م ۷۰۷٢۲۰۔۲۸۷ ۰۳۲۰

 ر مال م۷ ۴۵۱۰۴۵۰ ۔۹
 . 5 ۵00۔۵۰۴ ۔۵۰۲ ان۰ ا

 ٠۔۳۹۳۷ ۔۳ ۰۱۷ (مغانل
 1۸۴۔1۸۱ ء۲۹ ۔۵ ۔۴ُ

 وک ۔٣۲۷۵ ۔۹ ۔۱۹4 ۔۴ ۔ ۵8

 ے۳۳ ء۷۹ ۲۴۔۶
 ٠۔۵4۵ +۲۸۴۵۷ ۔ے0۵

 ۱ (۳۷٣۳ موج. 4۷۰ 7

 ہاغنط ۳۸۷۶۰۳۷۰۷۴۰۳۳۵۰
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 ِۓ ۵ند 1010

 م۶۳۹۲( 0 4 :2ا

 ٢ تے ک۵ ۴ َ
 ترس ء۵۰ ۹ ر۳۴

 کے ۰ 0 مو
 مو ہے



 جیو ا ےہ یل چت مس منع

 ۔۲۳۸۔۳۹۸ ۸٢۲۔٣۴ لڑا ر

 ۔۱۸۱ -۔۱۹۳۔۳ ۔۱۲۸ہ(غٹئٗئ)

 ر۲۴ ٣۰۵.۲۰۳ ۔۰۲۱۳۔٢۲۱۔ ٣ ۔ ۸۶۲۳۴

 ۔س ۴ ۔۳۱۵ ۔۲۷۹ ۔۲م ا۵

 ۔۷(۴۔۷۵۹۔۲۵۷۔۲ ۵۵۔٣(

 ۔۷۸ ا۴۲۷۰ ۔× ۔۱۹م۳ص۳ج)

 ۔۴۲۷ ۔۲۵٣۔گا۵ ۔۷م ۔۹

 ۹۲۔۵۵ ۵۔۵ ۵ن مم ۔ مم ہا" م ا۹ا

 ۔۸ ۸۱۔۴۷۹ ۔۵ غار

 ۔۲۴٣۲۴۔۲۳۳ ۔۴۲۷ ۔٣۹۳

 ۔۴ ۹۰ا م۵۷ ۔ کہ۹ ۔۳۷۳۴ ۔۲٢

 مر۔ ۵۷۹۔۵۱۷۷ ۵۰۷ ۔۴٤6

 ۵۹٢۲۷۹۰ ۔۲۹۔۲۸ ۔۷ چت

 ۔۴٢۲؛ع ۱۹۸۷/3۷ ۔۱۹۱ ۹۰

 ۵۱۔۹٢۲ ۔۱۵ ء٣۳ ۔١۵

 ۔۱۰

 کرام یقالغا ےک نامہ اضےحم
 ۔۲۰۸ ۔٢٤

 ر7مداحز ۔ریم ۷ لام پقاددم
 ۔[۸۱ ۔[۸۰۔[4۳۔ ٠٤| ۔۷۹

 >۹ یزث۵۔1۹۳۷۔۱۸۵ ۔۸۳۷

 ۷| ۔۶۷۲۹۰ ۰۷۲۷ م۲۲۴ ا۳۷۱

 :( ملاپ ۔ھ ء۔۳۲۱۔۰۶

۱۳۱ 

 ۔4۸-۹4-۸-۹

 ۹ مات .فرت کک وہ
 ۔۹۵ ۔۳

 ۹ا( لو )ان ام یرکناج لا بایاحک
 ییا ےۓلرکہ وک ایا ھج ماکد __.

 ۵۵۷ مدن چر۷ ۰ (فلوا هر
 ۔۳۷۰
 ہن ثتمعاط ا کن یف ام ڈاک کن یوم

 ۔۸ (ابزامر ۔ ےناج فر

 اک ےئٹال ابا مان گرایدنا امن
 ۔م۲-۰٢۵۔۵٦ (لڑا جر ۔ربلاطم

 اف ال اک کرم عاص گرل نیا .....
 ۶(ا - ۳۷۱( ماپپ) ۔ ھے

 "نو ئاطلاہفکد ےئل ےک ۂف شیپ عناپبا
 ۔۱۹۷ (لدائ) ۔تیلاا

 ۔۴۲۸( 1ٌ ئ)

 ۔بلطم اک ٹو ا لک ےک لایپا ۔..

 اپ ۴۵۳۰ 0 7ر

 - ۔۸۸۱

 ۔باط کن اظ ےئ ےنروےککے لاک! ._..
 ۔۰۱٣ (فلعائ)

 ضا زالا کس ار وا ط رشک ابا...
 ےرڈشا فرضلاسناارگے یب



 عز ۴ )0و ۔ےدڈ
 رد جر ٣٣۳ شاپ چپ

 ۱ وہ تن اک ان الہ ے ابو.
 نے وا ٠ نا ش مول رک ام یر

 : 0 ےس فل ×× ٠۵۸ یک وک ٴ ۔۵۵۳۰ ۵۵۴ اہ پا ۔ےو
 00س مد۵د+ ا ۔۳۸۶۷۰۱۲ : الاول و رردارٹلاٴ2للےکنلایپا ۔--

 غاد 21۸ ۷ و دس سن ےہ نال 7.
 00ت رپ ۱۳( ۲۹ ین إلوا ل بت اف ا نلابا .--

 ٌ منو قائد : بجو" ایپ ےس نا کک
 رہ یک ۵۳٣۔۲۷... 0۵۸ مل مشق3
 میک افر عا. ےن و وا

 نہ رک ںیم ےن ریىوکق مل رکگشاس
 00" تک رپ ترک اوور اف
 شر ۸ ملیر

 ۳ اکا وا نام شو. تالاب نام دئارٹیلاپ لب اہل تن
 " ۔۴۲( لدائ) ۔ےہ وک

 2 رس ت و

 .ھتال کرا ہظافلا ےک نیم
 دم باطم اکے کلام

 ۶م جر .رف کم السادعا ناس یا.
 7 >3 تے ا4

 ۔-مبیود ۔ قو کر فکر وا نامبا ےہ
 نی 2 تک سک :



۳۳ 

 ۱ ۵۸۷( ماب5)۔ںیٹ تو :

 رابعماکای اکا وا ایما یم
 ا! مر
 رم ا فنکرکے ہم اکہ ہا کپ ن یوم

 اہ اسیلف لا ہا رم ا

 ا( جام ۔ےرککلاتخنا یر اب
 ر۔ ےہ تحعاطڑ عج مالا

 ۵م /) ۷۶٣ۂ ۔۲۲۳ (لژا

 . ملواو)۔گزرطای ولاو لال نا
  ۳٣۔)ق۶عم(۲٣۳۔۵۷۹۔

 ز اردن ہ/ں وز اکا پا ۔..- ۱

 ۴۸۱۔۲۴۳ ( لڑا جز ۔ںئانہٹ

 ۱ ۔۸۲ ۳.
 - ناسا ںیہہلو ےک گول گے ییا...

 2 ۔۳۷۷(م ران ادرک

 ٠ گرو ضانال ابا فام ابتک مان...
 ٠۔۲۹۵( ر7 ےس
 ٠ یوم بری عٹومےک شئکاھآرپ

 ساون انررایتفاہاراکف عاطا
 ۔ ےک ظامضا سیٹ علارپاےک
 ۸ مما ئر۔۳ ( لئا قر

 تا۵۸0۰ م٣ ر
 شیْلابز الل ولأو ال ایا یی ٹو...
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 مس. ےس فا کے لن سک

 ۷ ۸۰۔۹۷۷ ا ۷ع۸۔ ۴۳۵۔۷۴۳

 ۷۹۷۔۷۸۳"
 دژا ,ۓ روز زا ل اب ج5

 ملط)۔ ےبّذاہ لب ط سہ ث
 ۔۲۳۷ ء۷۲ ۔۵٣۳ ( مٹنئز ۔۵٤

 ےر لا ےئل ےک مر صن یکن اما پا __-
 ازم.بلس جگ کںدسد
 سس ۸۲۰۸]

 مما. ےس فی ہدخد ہی اک قل...
 یک ضا ۔۵۰

 را بس نااہل ںیہ قوم اف.
 0ص

 لہ ارڈلا ین لدد تھ ۂ وا ابو _._
 (ماظ جرنل 7 كا|ا

 رم تر

 ےن کددم یگ ایا ار سلا.
 نر رت بان ںیکث اطا ب
 جان کں واٹ نامبارا ائ
 ۔ کے روکا سا رپاک

 ۔۵( رات ۱

 لو رواام کسب قیا
 ۔ اہ داچ نکا و یکے ال نایاب

 ۸۷۷۷ہ



 : ۔۔س× (لئاقر ۱
 زون یو, ےہ

 '۔٣) لیاور ۔ے / نام اتا
 واام مکر تال اما وو ۔..- ١
 - ۔۹۷۸٣ (لئا5). ےہ اما ١

 ےتڑب یاد کر شا فر ایا! ۔-
 ا حر م٣۸ (لئا اجر. ٦

 1 ۳ ےل ی۲۲۳۹
 ےن ۶۳ و رب اض نوا ہار کت وا ۔..--

 ۱ ےک کاش ںی وٹنوم۔..-. ٣ك ٹلراور ِ ۲

 لئے صل لگفےوموس
 ےس قوہور ںیم مک بس ٢
 كپکڈب رش ناس ےس ےلاھپا ہلدا٤ر۔تقتانر قلع ابا پا ۱
 دم۸ ئاوھکٹشزم ۳۲۲۰ ذ

 زا اور ےس او کوام ۔یارس ے ٢
 دار فئاوھ ر٣ہ۷ لئائر "

 دام جز .ےانابر رپ نون ا۔۷9۶ مم از مللاب لا.
 تک ۔۹

 تی مو ا۔ مومخود ےک ال عیما ....
 فلا صو ےک ںولاو ےن ال علا...

 نا تا۸ ۴۸۷۔۸۵۷ غور ۷

 تپ تک سا قیس

 ا حج كر

 ۸۷۷۰ہ



 ںؤگے جال اکلک اوافکرت مم
 ۔ا۵م مم جر اھت ای :

 ۔ماس لو ار قام نام وج.
 ام یئالطا ےک اص لتا عئاما

 ۔۲۵ (ماببت)
 ےس ناک ]مت قد سس انال ئاما

 رہ باطن ب تقی کتب
 ٠٢۵۷۵ !لراور لا نےاس

 ۔۲۱۳ ]ما  ر ۔-۳۷۳ مشیر

 ۔ را امال نام ارکے رام کت یو...
 ۳۶۹ (رٗے)ر

۳۵ 

 1أ

 اڑ رم ےس لال نوک اول پا _.
 ۔ك۷۷۷ (لدا)۔ اے اوہ

 نلاو مد کس نل ھٹاس ےک نا ہاویپا۔...
 روا لاپڑ اص ءدالزاغاص
 :ْ ایر کام یب ںیم تنجوکر ا ٹا اص

 امر ۔۳۹۵ مارچ جز ۔اگئاج
 ۔۱۹۹ ۔۸

 گدا ۷ م۲ 0 اعودص رب ا ۔۔۔-

 ۔۲۲۳( لوار۔راطا ۴ك

 ۔ ےل زال اکا سار یخ کم ار لال.

 ۔/۹۹ (لڑا جر
 ےترکامد ےن ضش یم تے کو لاکاوکا ۔۔.-.. ڈریانال نل ار نک 01 اباذع

 ۔۴۳۱۔ ۵۱۱ ما ) ےب
 (لدار,ے بوم نام یراپن

 ۔۳۱۳ لان ۔۵ ء۷٤۔۵۳۷

 وما
 ےک نل اہادچلے ٹیپ عبید بار
 ۔۲۸۷كم[5)۔لاٹمار زہ نا

 گکنیہج نکل بت لاٹغ اما فارن ....-
 ۔۴ ۴۱( ل دا از ۔ ہن ترگ کش

 ۔۵۴ ۔۳۵۷۔۳۵۵ گر )

 ات باخ ےکادخ گپ نام فرح
 دلااغاب5صرےج تل٣ گی

 ۔ ۳۹۴۔۵٠ ۔۰۷ ( لابن )۔ا
 ۔۷۹۰

 ناہمرو ےکںوٹنومروا لوتشڈف ___
 .۔۲۹۳( ما جز ےڑشرا۷ت ایا

 ےۓرکراونا ےس یھ پ شویداگن اما...
 ۔مم۸ ۲لا جر ۔ مانا گڑ ضااک

 7 ارسال رب لا اما ٥ےہ

 گولن ابال داص فرصوارم ےس
 ہہ. مہا ) اھ ناک

 رگ مش ا۴
 اکے ا ا یب ناس

 ۸۷۷۷ہ



 : وو اکی

 ہا وفومیکوخ جر

 ۳ باور ےس
 کوا رک رم اما کرا... ۲
 ۱ ۹ س٢ ےب باط تخم "ہت

 : لیڑر ےہ ںولاد اذا ک4٤ ئسمس ا
 ۔ م٣ل اول ۔..۔.

 اگ سز نام نلامع اے نوک وقف رے ےب
 اضلاع يے تراش ا تک ٠
 وج وو "س افق وا ۷کا الا...  خ

 ہم س9 نا لکی 6ے

 كع دار ےئل تک

 و0 کک نا
 مک رک مسح.

 رس شا ةفگ
 گو ۔ےئا ھا ےس ولوما
 ٦ ف۷۰٣



 ۔٦۵۷(نزا قر

 ِ راز ھما س سنایا الا.
 تیر

 لماع نل ےس لو یمضوکے بر کم _
 ۔۱٤۵(لئا یر ۔انکں یت

 ۔ ما اک ولاو ےن الرخ عام لا
 ۔ءءپضور رہو ۳مر
 ۔یے رر نی ہور نیا ےک

 ۔۔۵م۲۷()لئاا)

 کک اپا کٹ ار ولوےسال دعا
 ۔۸۰ (لئاور ۔اڑر طلسم

 ٠ گو نام یم ےنال لمبا سی ایک
 3 ۲۸۸۔۶٤۶ مٹر یس“

 ۴۳٣۔۶۹ ۔۳۷۷۔۳۱۷۔۳۰۰

 ۔۱۸۳۔ ۴۵.۳٤٣٤

 0م جر ۔ جام یو ھکروا ناھپا _
 ۱ وتر در یزمر یو

 (اوزک نو نکے ہیرا ا۔_._
 مالساواخ ام ا ںیہ امن م ےک

 تا مکا (۔ ےدر/ن ا یر رپ

 مالساوفککےباضاقتلاک نا
00.1 

.۳۰ 

 ۔۵۷۔۲۹۹ ہ۰.

 ے ظ ا کم السارکے ہا انا ما...
 نار گء ار قاد ہزعاےرام
 ےاہ ایک ید کا یی ٹ ےک
 ۔۵م۵ ا ۵۳۳۔۳۷۰۷ 0س

 تو سا عن اما لا عایہا پا _.

 ںونمٹ دروتکاط بجے ان
 ۔ ےک اتمام السس ا ےس

 ۔ ۵۱۲ 0 /

 وارانہ کمال اوڈکےنزڈلا
 میل ڈاک ٹتابرد قل د اب ۱

 تار رگ اتر ان
 نالغاک تاب ےک ئالخ ےک ونگ...

 ۔۵۰ ٠۱ مضر اس انرک

 ۔ھ۵۰4۹۔۵۰۸ : ۵۰۵۔۳۲٣۴

 اج ابا: و اچ کف ایا لب _.-
 ۔ ںی زی لوسر وت
 ۔۲۳۹ (غفغفدئرز

 مالساد کود رکے ای نوکیا ا:
 ۔ ںیم 3721

 ۴۰ ۔اء خار ۱

 اف ون رش ع ابا اک وم

 ٹر ہر اف ےک ا درا ےس



 ےس لو ئاڈ نجد دام اک و ے ۔م ۶۳( مان ) ۹۰
 نویں اف ےک ترا تام
 گلا ےشنرواے رات مانو. ۴ ۵۸(غٹ26۰ ۔ےئیہاج

 رب پے یارو ےس امام ہا ۱
 ملا ترک مسوربک
 -- ھ۷۳۷

 ي و یرقان کامل ےک وم ۔۔۔-.-

 اض جا ادا کے اج اگ
 ۰ ۔[٤۴(غ“ج)۔ا ۔اگڑگرث
 ۔۳۵ ٣٣ ۴ور

 ےل ےک سما ال نل ایپ ار گی اھ .--
 اک ضم نس سک اج کیا ا
 یش مل ےس یو ہظاکم الم
 +٠ ۔1۱۸ ۔٤

 7 صور یش ان انووکگ ابا پا نس
 م۸( ہرے ام یر کرایا

 ٰ ًٍ اگر ب اکے دو کیا کک اکا ولہا۔۔-- _
 _ ٍ ےس اف رک ٘ ..۔ا۳۷۰۷٠ص٣٤۳ؤّ) ۔ اچ ان

 ےہ ٠ سکور تیارما
 کا " ۵۳۹2۳۴۸۔۲۹۲ ۔۵۳۔۳

 7 ہم 7

 ۶ ھی

 اد ال راڈ رم

 ۱ نم قو ضا روش تک وم
 ا تب ا ترانہ مان
 ً : یل ۸۵1/7 5ز

 2 /ت قر بی لا لوگ ۔۔۔-
001+ 

 و ہلا 2ل لاک
 ٴ اھ 091 تاض
 سور ڈا وکٹ ایا .-

 و مع ام



 اکی کر وحی رفکےج ناک ا ڈنوا
 تر مع (

 یک نال علابک اک بر یا اوس. :

 ئی را ھکے تو تو

 ےس یف ناطوش عا او آے تک

 -7 (غدیا۔ ۔ںیر جر ابو

 ںئاد ا یا /تزتآت علا ھم

 ۔۷ ۴۔۵ ۷۳کم انام

 ۔ م۸۴ ۔٣م۷۔۳۲۲ ۔۵

 ۔۵ ۔۵

 رہنب گلا ے رب ٹیلی وج ....
 ںیم میا یورک

 اگے ایدر کفالت

 ز۵٣ مسخ یر

0827.7" 
 ۔۲۳ 2دا ےس ناک

 اھاپ نل ےک نیا لا الو اک ت م ایقن۔
 رورموا ا لیشرو اوہ
 ۔۷ مٹ ازالے مان

 ۔[۹ ۸۔۵٤۹

 ںیہن نزد فل ےک نئ لومی_۔_
 ۔۲۹۵]غثعئ۔ ۔ےس

 جاب این ان کنی ٹ اسم ےک کوم

۰.۳۲ 

 ۔۳ 7

 ۔ایجلش کشلا علامہ ا یف اھت
 ۔۲۹۵ مٹوز

 را کش کیونکر شلا علامبا وبا
 س۵ا. ںی ید صدا
 لپ رک ےرلا لو ےک ٹو مے

 ۔۳٣۳ گہ یا اچ ےلاع

 ( مان تراذل ےل ےک(...
 ۔۷۷۵۹9 ۔۶۰۷٦ ۔۲۹۵۔م۷۰۱۰ ۔۲۳)

 ۵۰4۔۳۱۳ غسل و

 ۔۳ 2۸ ( مل ۔۹

 را ناک ابا ا مشیر لا

 ۱ -.-. ایا اکو
 ۔۱۵۵(غرئ)

 ۔ےانز کل بخل اک نو لا.

 ۔۸۲مبژ)

 گا رک خا نوشکی ایا پا... :
 ۔ 7۹ ۔۳۹۳۔ س۶ س۳ گار

 ۔نط۳۴

 ۷ کیوں یخ ےک یمہد ار لا۔۔-

 ئل اھپتایآک اج
 ۱ ۔ہ۴۲ مور

 ںاہہ ےک شا ےئل ےک لایا پا _.

۸۷۷۸.۰ 



 ٴ ٤ / اند جاکر تقافا ۔.-
 رک تاعرکل اں ین سی
 ملبنا۔ ۲۵۷ ) مقا ۔ےہاج اج
 تا ے زور ۵

 و
 ۴۵ (م2)ی)۔ یت شو 2ہ
 ۵۴ ےس قوت ۔۲۹۔۷
 ےے۸۹ آن ۔٤۰٠)(خابآى
 ۴۳۴۳۲۳۳۱۹ ۔۳۱۴ ۔۳۱۵ ۔۳۷۶
 یوم ۵ ۔ کم مک ۶۵

 رر
 ۱ .-ر ۰)٣ ۔٣]۵ مدار

 ٠ ں00 ۵۴٣ا
 ا ۰ 102 ۷( جر

 تر ا ما کیا پی ابا...
 ۷ ۳ ۷۰۷۱۔۴۰۴۰ ۱

 ی۳۴۰٣ ۳۵۰۸ ۶۷۸۔۲۷۷ ۔۳٣ ۰

 ۷ ھ67۸ ۸۔ ۹ ۱
 مے م۸۷ ج9

 قوی ایاھپا مل



 ۔ ام زر ہاردازاک
 ۔-۔۴ "4 ) ١

 ز ادا ودرفاک یوم ا نوع...
 ںژللالعۓ ےک ں ورک ٹومدرھم تا َر

 ۔۸٣۲(۴,ان) َ

 کراس ترک کالو یو ول. ٦

 کن او اح یب مال الاراد ٘
 مک اب۷ ہں یاد

 جانور ات واہ ال

 ا قع ا الا یاد پک

 ۔۵۳۴ 7

 ےک نارادواےےریقم یا سش کا ےک
 لنا کداب ےد ناول

 ۸۷۴ )گم لوٹا اڑ
 یگ کر غلم لوک ناول پا..-

 ۵۴۹۰۴۵۳ ا ےہ

 نولو رو لا ےل ےک مے با.
 2 7 ےگ درفںئاارپ

 ۔٣ ےہ

 راگودم اکا یو ےکرڈلا وک لایا پا...
 ۔ تیا انوکھا کاج
 00 ۔۴۹ 2

 طا ا یکن یکم السادغلوفک

۳ُ 

 جن یک

 ۔۴۸۹(رام (

 - تاباب گدژزج ےل ےک نیٹو

 ۔ھ۲۷۔ ھ۴۲۵ ( مگر نل

 ار ان لادانشا اکا نم
 : ۔۷

 رت مم اکے ال ایا...
 مس مضر ۔ نس

 کد الو او لام ںی ا بنت یھ
 .۵۲۱ مکا اےس ٹاک

 یک ےک انے اڑ ٹس و گ۔۔۔

 ۵۷[ ق)۔ ان کس سش
 ےئاس وت انکے عاص کروانابا ...۔

 ترک رگ ن7
 نل اظ نیک گول جام را عموم ۔

 ما ۵ مح“ ح ر۔ںإ

 میر اک

 ۔۴۵۲( رش

 7 را دن ٤من تاک

 ۔۸ منور پدر

 ۔۵۴٣۔۲۲۹ ۳۲

 ناش کٹا ےس تہہ یگ.
 نارامما ہرا یر ضم اکی

 نیں (16]6 ]۸۷



 ۶ نیلام ام ھا ٘ ٴ ۲
 فو ات ےودحان ۔ ٘ ٠

 “ایڑرہشگ  تفرے ترا کن ین
 یس ںی ناروا ا

 گر ٹکا ہوگا ام اہ الو نل ۰

7 
٦ 

 سس مس یت گز

 لا
 ڈو تالا. ا
 تا وس ےس کپ انب رہ ۰
 لب ا ا

۰٠ 

 ۲۳۲ اور 00
 رخ ہی۵۸ ۔۵۱.۴ م٣

 ۴۷ ۳۵۳۹ ء0۵ 479+
 مس خ۶ ۵۔۵۴٣

 ۱ 0 م۷۳۸۳ کم ۴۵ ب۔۳۷.
 اس ف۸ ہا گر ما مم(

 کت 3ت ۵٥ ھ۵۱

۷۸۷۷۳۷۰۶۶ 



 ۔۵۵ ۔۳۴

 ہراحمسارولیبل اما اکہ فلک پ اج. ٘

 ۔م۴ لوائ) ۱
 ےس ہالسلاریلع مر الوئا تعا کا

 ناز نر یار ْفغ ازبا ِ
 ۔۵۷۹۰ (لداج)

 ما کاما شش یی یا.
 ے۱ ۸۔۳۵2 :

 ےس کم دس الخ دا تفحم
 ۔لایداضن یک گا کش اھم .

 ۔۲۹۸ ۲۹۰(ابن

 ےس مال سلا یلع ہا ئا تن ںیپ ا ....
 می نرز ۔رکڈ اکے وا ٹوک
 ۔۸ ۔۷۵

 ورم ےس مالسلا لخت قج_ ..
 ےس یو رب قلی فام
 ۔۷]۱۹۸ ۱اور

 ےۓت عااطشر گے طا ہنلاپ باک ا۔۔.
 مر آۓ اور وااھتا اکہ

 ۔/۳۵ ۔۱۳۲( مح تل ۔ایاکب

 ۱ ۔۷
 : (ساتڑ ورڈرک کوایک أس

 ۔ ۸

۴۳۴ 

 ںربغ: لم اسلا لقب دقتتزح___
 ہلوااورںینکن نوک یار ااک
 ۔١

 ناہاگ۸٤ا اں یٹےراب ےک رن ٹولا نے .

 ۔۹ لات

 گززاکرالسالخ لت رفع اکا...
 ۔انڑہ املا ےس عت او نم ہلا

 ٰ ۔۴۳| ما( )

 اب)۔ت)۷ تاب کل ززراا
 ۔۴۲

 تہافرابلت واٹردابلْگ تی

 - ۔عنایباکا گا لیے راہ

 ء۴۶ ۸۵ (لراٗئ)

 ۔رانآےک ییہ لپتروحد ایپ اکا
 ۔۲۵۵ (لبائ)

 ۔۵۳۷٥لدائ ) ؟ ظواما کٹا پام ......
 4 مالساپطوزاد تزسں ییا ے7

 ( ماہہئر۔٣۳ انا انز

 ۔۳۲۷۱ ۳۶

 ہب دایئاروا کرک سا اہ...
 مرا نت کلاظم ا
۳۵۸۳۸۷۳ 

 ۸۷۷ہ



 7 ا ھی را قام .۔ تداہش کا ٹوٹا پام... '

 ط0 20و ٗ

 ۱ )فن "۲ 7.
 بت 7 لاز

 ا ۔۳٣٣ .-
 ا قوم

 را ٦ 7 وم :۔ ۳۵۷۸( لئ )

 ٌ سد 0. ےک مز وو تس : انت یم اما اک وی
 و کوا لا اک یف کو ظن ا )تاک ارئا
 ود اس او نکا واک... 0 و

 ۷ بج 6 .۔م۷٣ ۳۵ مات
 مقا اکم ال ا لع تر تر .... . ب ۔م ۔ م٣ وس از اےک کا...

 ۵ اح ت۴۷ ۷۸۳٣۳11۵۶
 ' تی ہو ۹۸۲۔۵١۱ ۷ 14٤۱۹۹

 ۵۴ ۔۹۔ می ۔۱٢۲

 " 72 7 ا یو 12 کک 4 ۴
 و ےہ ہم۸ ۲[ ا ٣"

 7 یک 2خ زن :

 کا . 07
 مک تی کج وی

 کٹر کیم

 ۳ افع

۷۸۷۷۰۶۶0 



 ۷ ای ۔ تھصضم

 اند ںیہ قرون ارکسم_. -.

 ۔۹٣ك ]ا تر

  - رتن تن وکی ام یس
 80 مس یی اق

 مر رزیپ ۱

 ۱ تی ا ام ۲

 عر اک وذ چیر قاو
 ..۔٣0۳ ۔۳۷مّٰلاا 2 ا

 ۔۳۰۷(لبا5). خانے قاو _۔.. ۱

 اتا مام فلا اہ ولا ٤
 ۔۵(۱۵۲ا)

 ممتف گر ادب
 ا

 کر اک ا

 ۔۵۸۷۳

 2 ام او
 ٣ ٣(_ ۔لہبکتاق
 تا ئ۹

 : 27 ََہ

 س7
 ۔۴۱۳,۲۳۲ ام بر

 ۱ ( مارک اتا تیفیک ا باغ

 ٠ ۸ گا قت ۔ م٣٣:

 )ما ر ہار واک راج

 ۔ ۰۳۴

 قاع ا ۔تیواک انب اوت

 ۓٹرکر مم

 ۱ ۳۷۸ ۳( مثقا خام تم

 )دم مم ۔[۴۳۹ ۳۱٣۲۔٠۰٤۲

 ما من )رم س٣ مار

 داران سلاد تاک یر
 (ماہئ)۔ ےہ نیو اش

 ۔[۹۳ ۔۲

 میلان ام
 تہ ٹیم ات کئ

 ۔۰۸۲٣مغ۶ت)۔ رضوان عم ۱ جہ ران

 مس رےہ کک ےک وگول یک
 ۔٢۲ ۔۳۷

 ب
ِ۶ 
 ٠

 ۱ کن َّ. تےچ

۸۰ ٠ 

 7 ۹ ملی 2 مات ےس 8232 ۵۳۵ ۵۳۷.٠

 .۳(۵۷۷ رے اکا
 تیں (16]۸6 ]۸۷



 لو باکس إ ۱

 تر رم ےس

 ومن نے ک نازک تر
 ۶۳٣۴۶ 0 رخ یو ےئل ےک

 ہبعو یکے و یوگا ئاےے چشم تعا 5

 ادرک ایک آے ے نام امیر کے س 7
 ۵۴۴ ۵۳م 75 ا

 ےک کد رش. ٢
 ۵ یس اتر ۱ ا

 ےس لئارصااپ

 یل دھکا

 ہں یا نل +د

 : کتز و

٘ 
 ٴ ٠ٌ
 ۲ 07 شق : .
 : ١
 ا

 '- دم ہلا یت کالا ۔-. کت
 2 ۔۵۷( مثرور ۲ 1

 ہک نک املا بق کث فنا ۔..- ۱
 دہر ٠

 ۳۰ دق و

  . ۵ روس مت صو

 أ ےگ

 تنا اے :

 0 2ا : لا وکٹ پتا.
 م۵ 2۳۴ 0 ڈا (فئ8)

 7 یک ل۸ 9۴۷6۔۴
 ون وما ۳۹۰۷,

 ہدام۔ تالے یکرھمر پالا.
 ٠۸۸۷۷۷۸۳۳ ہہ -۔-
 027 تر ےک

 ۔نر تحت 0 رکا

 8 می 8 ۵ (مئئ)ر
 17 ھ۳

 دوش یف
 نی تک

 ا ٍگ

 وک ۶۵۰

 ۸۷۷۷ہ



 اکا ٹدان کا اتحلے ھم.
 ۔ء۷(ماانف)۔ایلے رک

 2× انی اب ہت کلمے رصم_ ۱

 (مم”2)۔ءت (لئاجئ)۔ےۓاج

 ۔ے کا

 ۔اناپ تایش ےس یئالخ یک وف اکیلا.
 ۔ ۸ (ملا)

 ۔تاناصا کرا رپ علی انیپس لا ایپ...
 ۔۸۸۔۸۰( مو

 نر ۔ےام جاکر یاس اکر ایپ لا.
 ۔ء٤ لا

 ۔ک ملہاور۔ لن اکیولش نیلا _._

 ے ۴م چے علا ےئل ےک عئلا_.
 ۔ ء۹ لئائ) ۔ اہے ناج

 (لاا5 اناج ایک رقماکک کوہ ___
 ۔۷۵۱

 نام نشان یر ش کو صچ ..
 ۔ۓ۹ لراور

 فا لعاق یکے ابو وے ےک...

 ۔ لے اہک قاکا یشهئلا
 )۸ بسرور۔ہ1كراامز

 '۔ا۸ -۳۳)۷
 لو کک نسیم

۳ٗ 

 ۔ نکی کدو ٠کر فمےک
 ۔۷ لوہا ئ)

 اناج ابد اے کف ےک گو ا.
 ۱ ۔۸۳۷( لات )۔ےہ

 اد ںو ما 7 ےس مک و ےکاگلوکن ا_۔_

 ۔۸۵[لئااو )ایگ

 ۔۸| )ود )رخ کت ح

 کراس وگے درا دے یار ا جی
 ۔ا ٹن م کل کے نگار یئاعم اگ
 ۔۸۳(مث2ئ)

 ۔۸۷ (ماظ ہونا اےس کر

 دار. ےب لا کال تب کرشوکن ا
 ہ4۹ ء۸ا

 (مغغ تر .ےیاماع اہل یت اٹھے علا.
 ۔۹۵ ۔م

 ۹۰ (لئااک) .ےنگ ےل ےس عن ہو ___
 ۱ ۔۷۵۲۔۳۰ ۔۳۹ ۔۵

 اک نگ گنا ںی انیس الباب ۔_.
 0۳( مر ۱

 ۵ک ا اک لا
 ۸ ہم( ما م۔

 لو کارن ے ےس تاب کہلا
 -۹, مار

 ۸۷۷ہ



 عو قو ط 3

 ےک ِ

 ِ ر00 ۳۳ ۳م ۹ ٤ تک

0 ۱ 
 و یا ت قوم

 ٘ ولا ٹاماولا ےکرڈنلارلپ نا .-.-
 ,.ک لاج ےڑاوا ےس ت کے نلا۔..-

 ٠ -_رزو لواوز:پاطظ'

 زا ۸ ھ٤ لا ٰس
 0 ۔آ ما ےک

 مکا روا ے ۱
90 

 دا سکو شا اپ کالا.
 نت وو قئاقر

 تووہ 0 82
 7 درک و اد رپ ۱

 ۔ےہ (لئائ)

 روپ پ نم ساز
 >٠ اے ںوت یل باز زیقلاولن ا۔- ّ ہیو و ا
 7 یے موروان

 وف ۔۸ ف۸ منا تو
 بٹ طاغا الف کما اکاٹلا---



 ا وک
 ّن ظااکا ا سودے تازہ

 و0 ا ہ۷ ۵۸۴۴.۳٣
 ے2

 ۔اگز نو تلخ کن واک تم... . ٴِ
 ۔41.:4۹(غک٣)۔۸۳ (لباج)

 ٠۔۳ لواا0): پن نلوکاںل)
 قرار ۔باہا ےگ نو ہاٹ نا ےس 7

 ۔ ۵۸۷(ایک -0۸ : .

 ۔۵۸ ۰ے

 رعشدنبےس السلاپلک فر تزح ا
 مس ایران
0 +7 

 ۔ کلا کر صموبےسے لوگ ف ہد ایک.
 ۔م۹ ۱ ۳۷م تر۔ ےہ

 ۔۵۷+مای8ر۔۶۳٣٥۳صںك۴د
 تزتعربام السللختوادترص _--

 نام زم السلاریلخ عنامرلس
 .۔ا۵٦((٣“).قز اب اب

 9. تاک

 ترضردامامسليلخ ٣ ئترف _--
 اگ نا عبے مالا لق نلارکسم

 ۴۵۱۴۳۷۰۵۰ مار .

 ۳۳۸م لان ےہ

 ٠ ھ۰ ۹ (مٹلای وان ۱

 دوا انکل ورد اک نا
 ۔ہ:(لااانر۔انل لا مزا

 ۔۸۹۔۳۸۰م۰م

 اک انا نک فرح کل کا ا مت.
 فتیرژا ۸۷

 لا ليطکز' یز رراگٴوا__
 ۔۲۸۲ مکر ۔|٭ (لئاؤرز

۱ -٣ 

 لک کام ںییدہگےک نل شپ
 ( لٹا یز .انرک نوک ہلسلفاب
 ۔ ۲

 ماسلیلعا سن تحت رام اکا لا
 لم سرخ تلک نا دایک

 ۔۲۵۹۵(۵۹۸(مد عر ۔ گر

 (ہر ری رے
 ٤ ۲م دیر ںیییف

 ۔اھت بم السما بہی لکم اکیلا.

 ۸۷۷۰ہ



 تا 0 : ناروا مس یل فا تر
 نا ی2ل تھے . ںونکیکم السا نیلے و نل
  ےس ود قالخااک "۱ و مالا ںیٹ ںی ص مے
 ا اک وم ا تار سا

 نیلی لزومرب ہل ودیا: 7 تا کار انب . کرنا کپ تما ےانلا۔۔-.
 لا ۔ےہ کوس آن ِ کر لا لی ن افلاروا ترعنن

 نک / ما ک2۶... ۵ ۵8). ارڑاکات مم تن [۲سد فل ۔۲۵۲ ( لاج )۔ربلاطم .
 مم۳ ۶ آ۸ا +7 ۶۵.۳۳ ۰.۰ نا ےراکں یش لپ افنہ ےک لایا ویکرا۔...-

 57 مم ع۷۰۲۲۰۹۳۳۲۴۰۷۰ .٢۲ یپوھ
 ۔ لک کام او... نابار رم نلا ےس رے کافلا۔..-

 ٦ زا لئاو) : م۰ )لئا ع)۔ تراہشل ےہ

 ز2۸ ھو ےہ مر وک

 .. ٌ را 7 گہلا۔۔.-۔

 ۔۳۹ ۔۷ 7 -ت-

 تدح ران کوک  ٹوک کرا اگ ادا ل ا
 خا کش تالوکم ضا ےئل ےالا کن ود ےک ا ترغر بلے
 اوٌم لوئاوسم تا ۔۰٦ ۵۹۸ (مل8

 کا ا . ےل
 : روا مالملالعوواد تن منا۔-

 ںویگیم ناز کم السلار لع گ
 تن ےن



 . ۷۷۹۔۴ ۰.

 طاس سام س فرط کیا.

 (كا ات)۔باطماکر لے اش اپ

 ۸ء۳۸۵۰۰

 ْلرْرَٰيكد ام اسا ہل لاگت...

 ۔۲۵۲ قا. انڑہر رم

 /(س یک تر اکے س ںیم نا __
۶ 277 
 ۔4۹ ۷ 4

 ۔تیوقو کم السلیلخیلہ کت. ۱

 ۱ ۔٢۲۵( لڑا

 لہر زلف اف ےگ ہگپیروتج__-
 ِ ۔۲۵۹۱ (لئاومز

 ۔۲۵۰۸( زا ج) . اج

 اکمااس لال لیگ ترشح ےن وصف.
 ں۷۵( ملابگ )ایگ وہ اک

 تروزاکی ہوکہ لا لیا ای و)
 عاری ےہ رض كے

 7 1۳مور

 ےہ ہے ڑھ لا ما گے لاعم۔۔_

 ۔۸۷( متن ) ۔ےتر اگ

 ۵ا

 ا کک ا رد ایش ےڑود کایہ پان
 یدوپ کن اےس لیکرسا یر ایا
 ۔۵۹ نان ۵4۱( مل2 سر . یکم

 ِ ۵۸۸۔۵4۵ (معد )اس یگانہ یب. .

 2 ۷۸( مثدج)ِملواشے ور _-_

 : ۔۹ ۰۲

 مو ا لا ےس یوگا ہو ___
 ۔۸٥ 4۔۷۱ لاائر۔×۳ رک

 طلسم مکاظنم سیما کام ایر مانلا _._

 (مئائا۔ ےگ رد بازع تم”

 ۔۹۳ ۲

 ماما ہور ہانب یک باناث

 ۔۵۹۸۳۵۹۵ مارو ۔ ےگ

 ۔۴۷۲ ۷( زن ھم

 لدترگر گۓ اپ[ تل 7

 -۸۷ ۲۸۷ط ےن اج

 ۵۸ء۷

 نیک ےس ںواہ یکن اوکں و امام م۔_۔

 ۔۳۷۲ ( لا چرز .رب کاایک

 جڑ ےکےک ٹا فن مم(

 بند 6116 ]۸



 َ ۔۔۔.
 ٠۳۳٣۷ ۰ یخ
 اف

 ۲ ہما یرسوس ٴِ
 ٌ و ٗ

 کا لا زا. : 2 ا ج 7 ای تھی ےہ ات ٦"
 ۱ ١ ص ٠ ساکھ کر کپ اپ وک ا ۔۔۔۔< َ ر+ ما پ روا ھم. تر تواقف ۱ 1ٍ 7 207 تا ۱ -..س ۳۸۳م : ٠ یش تن ا واک زرا ت بش ٴ ١ ا : ۱ ۔۹

 تہ ْ ۔ اپر ر ومسودابآت فورم ہڑ ١ اہ رن رر ئاب : ۔ا۷ (لاٌب) ٣ ٴ
 بس الا

 نر اون ا ' رھا
 7 ۱ ۔۹۰٣۳۔۳۸۰۰ .ٌ ٍ

 ےک 8۴۹ مسا ما اے کاما
 3 اک مون

۷۸۷۷۶۰ 



 ۳۸۷ ء۳۸۲۷۳۸۱۱

 " ۔۷۸۰۳۷ۃ۶۰۱۳۰.۰۰۱۲۸
 رم ےل ےک لوڈز را نوقیدوع ۔...:

 ۔۸۲ |موس ا: تئام کرب _- و

 ۱ . ٍ 7 ٣٣۴۷٣

 ۔ باطاکت لنا یکن واٹ.
 1۷۷۔۶۴۸۷ ملکر ا.

 ۔۳۷م٣ ا )۔ اک بام وارفتم
 ۔تشئارم کنی وکں وکروکائا۔_۔.

 ۔۸۰٣ (م۳) :

 ںیم ںوتروننکوکں ونروع نیا.

 ےنکدکل ورم ینا نل ےک لوٹیروع ۱
 مس تر مکا یا میک ١
 ۔ ۸۳۴۔۳ ۱

 ۔۳۹۵(مموس جر تمام یک َ ٰ طالَماےل ڈرا لدرہ تھ
 تسیروا نر ےل ےک واروع

۷۸۷۳۰۰۵ 

 ٘ 00 ۷ص

 ٠ع سام حرفکود لے کت ےن طو
 ر اکے ا امن شا اگ گ ۔-.-

: 

 ۔۲۱ ۷٣ تر۔اق ا اد3

 ا1۵ م۸۲ (مو یز ۔ھشدح ےک ۱

 ۱ ۔ا وس جے ہانکماپ اھ "ٍ

 موس 5ر. تئامم کپ ےڑپک

 دوم
  لمش ۳۸۷م انے

 ہ4ا (ماُز دس

 - ۔٣۳۸۵۳۳ 3٣كث۰)۶ رک تی.
 رض هم رقم 7

 ۔۳۸( ۵ مم .:

 . ےس یم سلام اک نت یر
 ۔۸ ۷۔۳۸۷ لٹ جر) ےہ ار

 توا یو ید س لاعارح ےک
 ٣ عساج)۔ ت لام

 -۔۳ 9

 ماکعا قلتتمےس ںوراو تر مح _ 
 ۔۳۸۸۔۲۸۵۴)م٣ز

 ےننبارس ےک لہر اد تند ھم چت
 (مس حر ۔دتدعےک ےدرپ
 ۔۳۸۹ ۔۰۸ہ

 ےس ںوتروعراوطادم زوا اپ دم[
 ےہ انکدر وک او فرش اج
 ۔۳۹ ۳۸۸ (غسںر

 لدڑراتاتر فا ں وم الخ گنوا _--
 0ر اکو ورک اسس ےک .

 ۳۳۳۷۳۹۰ (م۳ج) .] ما
 اکے درک ےن انے لوک رووف



 ٍٰض و ما ۶٢

 را ۱ روا ون زادے تے

 لۓ انساکں درانی یر ور
 ۔۹۳٣٣۔۲۹۲(موس جا. تعلامہ

 ِتقارلتبوطے ]رگ مم تاک

( ۳۹۷۶ ۱ 
 مہلت وے ےس مح
 . ۳۹۴( قر ےس وما چئا و

 .٠ رب اپ ٤ انرکرفسا انک ےک روک

 یم ونمما نرس داس ےس 7

ِ 

 - ۔۸۸۹ (لئاقر۔ تم
 ۔۵۹2 2 ع)

 تاک او کن وکلا... '
 ۸۸ (لبامر

 ا ک

 ےگ ۱
۷۹ . . 

 -۔۔وٹئںو و قوت

 سب "

 7 سر اک

 ٦ ےس ھم

 7 ۔ 0۲۳( ق)۔ ماغضا 5

۲ 
 7ص ۳

 کر رک

 زس پ

۷۷۲۹۰۰0 



 اکے وت قر کاواہدافکوکےنرآ ٠

 1۹۸ ۴م ےی میا مم ھا ۷ ِ

 ۔۵ ۵۹ (لوج)۔موضمئاک
27 "۳ 

 ۔۳۵۱ مشن ری نم 20
 ۔۳۵م۴م۰1.

 ۷۷لا ) موم یم 2اک ا ۔۔۔۔
 ئٹیکارف کنار سکے س ٹرک
 منا رد ےل 41 0ء ا

 ۔ ۶
 ےس ںیہ عفادڈ مہا ےک ا رقردعحم

 ۔۲۲۹ (مفئز

 سپتااےک رکے ہاففا _
 ۲۹ (لوائ) لالا

 روا[ انکل و ےس نہا کوک دام _-
 ۱ ۔۲۲۷(الفا جر ۔ ما _

 منور مد لوق ہک کک
 ۔۲۳۲۔٢٣

 ایگاپ تلف لاو نب کوک ناس ول __
 ۔اڑپد لانا ذا ےآرئا

 ۶۵۳۔۳۵۱ ۔۳۵ مشن جر أ۱

٥۵۵ 

 ۔۵۵

 مر ۷۳ وا )مے اگ ا ۔۔.
 /مارپ). کم ملز ۸۷۹ ۔۵۸
 ۔۲۵۸ ۔۲۵۹۔۲۰۹ ۔۲۰۸۔۰۴
 ۔۸

 ۔۴۰۹۔۳۸ مم ستر امت نے
 ۔۱۸۵ ۔۲۷٥۔۱۲۵ ( گر ) بے

 غدار. باطم اکے لا ئل اھجبس ےۓ
 ۔۵۵۸ ( میسج )۔ ۳۰۶ ۔۸

 ےک نیو ام جس کان ےکفلا۔_..
 ۔٣٣ مر

 ۔ےئاج کل یکے کم انک فلا...
 ںی ہہ

 -۔۵ ییا کو --.
 ۔۹۷- ۲۹۰۔۸۴

 ۔۱۸۵۔۵ )ا ٹتافوا __-
 یک ےۓنرک سا اک انے یش پل ےس

 رر ا ۱

 ۔۳٢۲۱۳ ۰۱۰,

 ۸۵۷(. وفتم یم
 درد ا اچ الو کک لا ۔..-

 ۔ م۳( رے نعت اکا

 ۸۷۷ہ



 : ف ۵۸ "

 ر ست
 رر اح ۸ مما -.ر

 دیوان ۸۶/۸۵ ۸۵ غ 7 7 ۔۳۰۱ 22 :5)۔۳۳٣۴(۴۲ )
 اوزار :۔۰٢۵۲۔۴۸۵۔-۲۵۳۔۵(۲ ۔۴ہا

 :ہكارف اش خر ہا دعا سر ینگ اکا.
 ۷۸عمر نک جگا طس اقراقاہدج
 ۱ ٦ یھ مثآ ۔۲۲۹(مٹع ار ۔ے رک
 8 : ہہو ا واک وا ۱ روا لوزاہبھ ہا ےک ا رترمح
 ل۳ )ا رر انکے الو ہم

 : -- 0120 ۰ ےہ کا اپ ےس ںواپ الا.
 ایک یل کت ایر الما ۔ںو ےب وس فط اکا. ۲

 ۷و. م2 دا الو ...ے.7 ۔۷۵ ےٛک ےہ ۱۵۲۷م ۷)
 تال بیٹ تموحپوئالس ا. .٠ ے۷ ۔ ۴۵( ا ۔ ے۷۶

 ںیم ککے کرو ---۔ ارلااویضرز ود
 : ۸۵۶ دیس
 _ نزغنواے رک شو ئاس ےک

 ْ ررع مشن مماڈھک 7

 7 منو فلا تیرت
 ور یم ء۸۹۸۰ (م اپ تیر :

 اھ یف یش یم تو.
 "20 مرا ٴ

 رک

 نک "000



 ا گی ِززرلہہترل سس

 جوار ٌ

 ا

 تل
 ١

 ہا

 ۔۳ (لواج )ےہ

 ںی اف الخا گو ایتجا۔.-
 ۔٣ك(ل×اجر) اگ نا ۱

 - ۷۷ ل وا جز برش لاک...
 .٠ ؟یمرپ ےہ
 ۔۴٥ لا ر)۔ تام کا ا...
 لا جر رہ ڈدح ادا گن ےن یم ۔...

7 ۱ 
 ڑ نٹڑردم اب ما تک ےس یم ےس کا...

 ہللا ۔ تیا کرنا نفس
 ت. 5 ۔۲َہ

 ںی ںی رگ امتنا فاضل کمو ٠
 ۷۰۷۸۷( ڑا )انہ شل سب

 ۔ا۔۵(لوا بر. تایمیضھ کپ کا.
 ٠ (لداو۔با اگ اےس

 ریا اک اے اھ کب

 ۔ء لئاو) ھو کن رگ
 - ۔۔نوریلل)گڈاز

 . دا۱(. ائ اھت اہ ئ اپ سی ٴ
 ز۳۷ ہص اش ےہ

۶ُ 

 ۵ك

 م٣ مخض د مم فن م__. .
 ۔ طب اضررتر وا بوس نکی ٠

 ۲۵۹( م۸۴۴
 ہ۳۰ ۳ "گے ریقعا ات

 ھتاسےےکر نو کرب ےن لام نلا
 ۔٢۲ میل ہا

 الو رکر رند چی مڑ
 م۵۷( م۳ مس

 ے2۳۲۔ ۲ ۔۶

 تل وک کت رن شو کن امضلا ___
 ماورا تا یک
 ۔۳۰

 ین کس اےک کئ ام فان گادحن _.-
 ۔۹۵۸٣لداام).ات ساس اب نے

 انگ اعد ےرڈاادگداب ےک بق.
 ۔۸ ماہ[ ان
 ۔۳۲۱۔۲۴

 لوگو درک کی ہللا
 روا ےک ر ےس یگ یر ا

 ۔۵۸۸۷ل وا )ئی لوک.
 ےک ٹن انوار واانانباک نوش
 ۔ ء۲( ود رہن یر اف .

 ۵۸۳ مم

 بند 6116 ]۸۷



 8 سک ھا سو ً

7 2 7 

 یر وع
 ا یر

۰ ۵.۰۷۳ 6 ۱ 

 ٰ تل ۱ انا قال کی ور سب
 ٠ سا مالسا۔-.. ا۵ عم ےن 2

 رک یس کل اسلا لت نرس کو کرب
 ٠ ×۷۳عصا٣ر ۔گراد نانا
 لالدتتسا یم ےس ید اں وو _

 (۲٢۳٢ لابی نا .

 جان الخ ا ےک ید ینآۃ دیک
 بس ف۔۸۷۱7٣۳ لگا ۔۹٥(غ2ژر

 _٤/,۷یھ)٤ب اروا لم اد اسلا.

 ؟اطلغ. ۲۷ ۳۴ ]۳(۷ نی
 نو 1 ا رپ وت ارم اکے نام درن یہا ۔۔..

 اض اتا لب قاۓ کا ایاقا
 رو مک تک گار

 قے کںرفیپئابوشاپ_'
 ا تک

 ترس ۱
 ٴ راگ 7

 -:ففاوضرا تلک دنفدیخ



 اھ لا تم نان شرامفم ںیم

 ۔۵۲۸۔م۷۱ ۔٣ (متتایر ۱ ٘

 تب لاشا تشکر لا بج
 املا وک بے اج لم :

 کک ا
 ۔۱۵9۷-۱۵۰ مم” جر

 لان وار گی وداراےک ناسا...

 اتم برغعخ ۰
 تبشیکاخ ئل کام اکا ڈر...

 ۔ ۵۹۵ (لوااج) انک اگ
 ۔۵۳۲۰۵۳۲۰۵) مرا

 لام اد ٹوکں ول نی کت مک
 ۔۵۹۷ (لوا کر ۔ باوجاک

 ۔ قر یئامضرزوا ت یش لا _._.

 مایا ف۸ک ۳ راوی
 ۵۳۳۴۵۳۲۰ ۵۲۔۳۷/ ۔۷۶ ۔۸

 .باط امیر رکا هی ناک
 (مب٥2) .۵۳۸ ۔۵۹ (لزا قر

 ۔۸۷ ر۳۳۷ ۔,۲۴۳ |۰۷ ۸۳

۹ 
 نیا س یم نف اب نار گولی رھا.

 -۔۴۷(لوا )۔باطاک

 سس وے ناس یز

۵۹ 

 ۔۵۸۹ ۔۷۲

 باط اکے کر اا ںی ارگ کیلا
 ۔۵۳(لواجر
 : الٹے درپے نھ یک شاہ ولد

 ۔۵۳۱(لڑاج)۔ بلطماک
 و بب بل

 (غدن)۔ بلطماک نج اگر ط
 ۔۷٢ ۔9۹

 ادریس پ ےس ےک وگوک وج
 ۶( غھق۔ باطماکے اہ ےئک

 ےس ےس لوٹے فط کر للا ۔...
 2 ردصارفروا “ررصغتر

  ۔۵نرج (لدا جر ۔ تبشگلگ

 ۔٣۳۷ .۳۷۷ ( ملامت

 ںیھجاپ ےکشلا ہت سیررصماکۂت ہاژب _.

 ۔۷۳ لڑا )۔بلطم اکے نٹ
 رپ اپنا ےکر لا تلالم ہش تیا

 (٥۳۰۳)۔۵۷۱۔ ۵۳۸ (لرا حر:

 (۷۴۵)۳۳5۔۵۲۴ ۷ا ۔۸۶

 ۔۳۳ ۔۳۲۔۲۰۹ .۱۵ ۴۵

 ۵۷ر ےہ

 اب شک ا وکں کول یکے
 ۔۷۷۸۰۱۷۷۹۔۵۸ (غدائ)

 ۸۷۷ہ

 ا
ٰ 



 8ا۸( ...

 م0 عا میا
 تک۸ ۵۴ آرا

 ا بب کک ےب
 ا. ص۲۳( 6
 " جد

 لپ . ان ران طخ

 : دا را ےہ
 ۸۳( مغل ۰ ۱
 ۵۸ ۲۳۴۰۲۹۰۔۱۹۳ ۔۸۵
 080ھ20
 ر۳۳ مس ام ۔۱۷۸ ۔ ۷ے
 دت وو م۷۷۷٥

 ٍ 661۵۸7 و

 ہار اظ او ےن کوا راے
 : ا وس

 2ج تے ۔قو7ٰفلئامر
 ٦ واتد تیر وک ولا وا.

 ظص غہاق
 رخ ورک سور ای
 لگ رپ وے گول
 ٦ ہہ



ْ 
٘ 
۱ 

 - (معع ات )یا اح یگ

 ادا نیک لا شاوکں وگول یک د

 دمے ۔۹(( )یہ
 شام ںیہ ود ےک گول یگ ٠

 ۔۲۸ مٹور ےم اح کا
 نوک نآقلاوکنںوواے یک ۔

 ۲۸۔۶( ۳ر 3اد سوم

 لوک یھ نو لا ےک.
 د۵۷( ابی تک یخ یب
 ۔۵۷۷۔۵۹۰۱

 کیاکہ چی ےئل ےک فار ےنیلا
 غم جر ۔ےایکر رکررڈنم لو
 ۲ ۔۸

 ںوتتلا یب و تام ان و
 ےہ یم 7
 ۔ھ۷۰۱۔۵۵۹۔۷

 ناپ ےک گلا ابتتخا ادامساک طھ _...

 ۵۴۵ ملداوا۔ے یم

 ۔۲۴۳س2صژ ۔اتس کور ین
 ڈا گداز کف الخ ا وکع امشلا_-

 ۔۱۹۲۷( لڑا ۔ےہ کد ےئل

٢ 

 تو اک نک رام اما لا __
 ۔/۷۷(ئاچیت)۔بر زمزم
 ۔۴۵۴م۷۹۳ ۔۵

 ۱ راے روکا یک اف خا ام ___
 یہ دارار وا پام وک امنلا ےل
 ( مامی ٹر انآ

 ۔۵۷۸ ۔۳ ۴۔۶۳۴٣

 مد ا ر.تقفیرت یر ایطخنا عٹاشلا___
 ۔۳۷

 ہد لم راپ ےک لال مضیو تیباذپ

 اگر ڈلارکناینلاوب تار ابتخا
 ۔ییییورکتوادو نل تیشہ
 . ۔۱۵۳ ۹۲نو رمششر

 ۔۲۵ ۵۱٣۵۔۸٣٣٠ ۔۳۷۶۰

 زدا لئیے ر پروا جا ا علامصلا۔__

 اک ےک اتغا تلالفعاپ تیا...
 ۔٤۸.۱۴(م اج ےس اور وج

 ۔۷|:۔۲۲۷۵۔۳۴۸ہ۔۵٤٦

 انا ایا رفکوک اسنلاےۓن لا
 ۔ ارے یگ سازی

 ۔۴۳۷۳۸)۔۴ ۵( ماس

 نا ست وے,

 ٍِ اس یر یے ںولاچ اک



 ' یھت مد نام اما ٴ
 -ہ ارب وکلا

 : اسوہ یا با اک لٹا
 ۴۰۳۔۳۸۱(

 . قو کلر پیک الا ۔-
 بج باب اےک ڈاک الشا

 002ھ27
۳)9 0 

 کب ںیم

 ات ایڈ کوا
 ۔۹) مایا ۱

 ےس یی ا نیلا عو ۔ -
 ا۷ اپ اےس یا

 رھپ سے ادا ماما الوا ے7 جت ا کوا ط0 ٰ
 ۳٤ 4۹ لوا)۔ یار
 7 ھ۳. ۵۸٣۔٤

 ٍ رتسداا اض ےک ا امان ۔-
 0 ٣ وا5. چپ ترق

 دت زس تا وس ےس

 تہ :

 ۸۷۷۳ص ںی لال و

 تامل

 0 و ڈے
 ُ ا ۔۷2م٣۳ج)

 ہر ناک

 ا ا ئ
 6 یل

 وار کم ایہ کے ےاا ےن ِ
۰ ۸۰ 

 ٰ ےن کام اکی. :

)۷۸۷۷۳۷۰۶۰۰٢"۳ 

 ۰ رام نما لوکےا



 مارو یوکے ٹیک یرڈلا ۔__

 -۔۸ مار

 نار وار حجر
 ۱ رر... تاساغ لے وج

 |خ“5)۔۵۳۵۷۰۸ (مئئئ) رج رد یقعں عزا جیار گایا...

 شان اکا اےس فذ یک ۱ تک

 ۔ء۹ مس )۔انا مالا یٹ
 ٠۔۷٣ 42۔۶۹١۷ ۔[۹۲ ۔۱۹۱۔[۳۵ ۔(۷

 ا ےہ و ا۔ء۷ ۔۹

 ملض اگ شا مز و ھیکدز و
 کرد قشوککک ادا ےک...

 ((٣ج ر۔باب+اہاہےج
 ۔: ۴۹

 اےک اک اش اک الع اھم امت.
 ۔۳۵۴.۲۳۴( مس )۔ ےساری

 ( موج .اسال ںی نرب تار ۱

 ۱ ۔۹

 وار وھت لوک شوالادخ

 تلہ ر وک دق ف ران مت

 ۔اڑ۔۳پ٣۳ ۳۳۵د عر

 انل ادراک رگ نار ئادخ _.

 ال

 ۔۱۳( غلام ) ۔ےج لض ایش . دن کور یوکوکل فٹ ا

 یخ ئل ےس ساگر ا گول ءارگ
 ۔ یر لم ین

 ۔۵۳۹ (غلدئ)

 این آرقوکں ولاو نال لہلو ےس
 _۔۵۴ (مع۶ك) ۔با

 ےۓنڑاگپ دوام انب ین کل وموت
 مور۔صڑ ٹاک ا لعن ے

 ۳۷۴۰۳۷۹۔۲۴۹۵ ۱۹۲۔1۵۱ ٠

 ۔۷۰۷ ۔2٤ 9.۷۴۵۹ ٣ ۳ م'

 ئ7
 ( مدد تر۔ نلاف کلا
 ۔م۸۷۔/۵۹.۲۵۸٦4/۰ ۔۳

 (ئایپ اتر. ہون اکی دم کت امکے
 ۔ ۴۷

 رایراڑبہپیوعحم یہا فک یا اک لا...

 مات
 -- ںنابمورہخفش جر

 (لوااج) ۔ 2اسد زر اظ اک لا
 ۔۲۵۸۔۴۵۶دمدد ور ۔۸
 2۸ ۔۲۹۰( ٹاپ جز ا

 ۔۵۳۸ ۵۳۷۔۵۰۴



 روف بھ جے
 زس ںیڑنال رب یوکے سے پام

 ن٣۳ ۵۳۷۰۴۵۸ (منا
 _ وو ڑ لاک

 ه0 ےہ ۷۳( م٦ ۔ےچ
 ۔۲۰۸ا' ۰۷ مارا ۔ء۶٤۵
 ۔۴۸۵۔۳۹ ۰

 قزؤوکو لے کور قا ادیلا
  مششئ۔امنت سے سیٹ
 تم شاسھ

 لا کلا ین یک ت کھ پ
 ٰ ۷۵مار یکم
 ۔۲۲۷ ۔۵

 ۔۹۱ لراے) ہلاک تول
 ۔۳۲۴

 ںیرانم ا ےس ا تو را 77

 ۔۲۹۷۲۴۸۲(م۳ج)۔ے
 1۳ اج 2: ۔۰۳
 یم کس یر ۷

 ےن اعوان اکم اتا.
 ۔۹۴(لوا )ےس

 سلور ےب لگا فون ٰ
 تر راکھ ۱ ٌَث

 د نی ِ :رگا اھ نب افیریلا .
 ٰ اتنا کون اڑان ام

 ٴ دخل لایپلفظنؤٹس

 اج عکس

 ۰ روا ئمضلوز بر انا

 اگر ا تک کٹ اوم اف...
 ً :ف(لواق)۔ اوہ فور
 ۱ 'نلاو ال فاہ دن ٹپ نگ ۔
07 

 ۔ء20 ٹاک کر

 ےن ںوھن نی کول ہد ںی لا
 رو9 ما ایم اکپ

 تر 2د ما

 ۷/6 ہد



ٰ 
5 

 ؟
۱ 
۲ 

 ا
٦ 

 ۔۵۴+(لوا جر رم
 غرور م ےل اش اوڈرپب

 ۔۷٦۵ (لوا جز ےسررنم

 ےئار شکر لا مالا کت ات ما.

 ِ۔ےس ابا یپ لو ادزا وم
 ۔ ۵۱۷ (لوا جر

 رر وک فو کیا ےل ےک تیر چپ...
 ۔۔۵۳۹ (لڑا جز ۔ے

 نار ناس لا ایراپ وک و کول وگ۔ ٴ
 اتر ترکِ سْ کک لْواگ
 ریت و رم

 تب را فر ۱

 ۔۵ 6م فط تم

 ہک رپ اشا
 بیلی پٍ تر ٹل
 7 ۳ك 2

 رمفکے اح فا نال نلاپہاے اج...

 ء۵۳۲۲ عو قد ےرک
 نیکایش پل ولاو ےل کرانا ا نج

 و 2
 شئو گیس نان کی

 ۔۵+ (لوا )یے اج نلممن

۵ 

 ۔۵۸۷۔شەءرم

 مشن انا لال ےک تر ائی ککم _
 ۵۸۷۰۵۵۵( ۳ )ایکٹ ناس انک

 ازم ےک نلا لیئے گول ےرکہ
 ۔۸٥ مم. یے اجے دانب

 تبضاکل اع ان اما فط کلا...
 ۔۵ء۱ لڑا ج) 71

 ۔انہہیکں اگننیواں ودیا

 ۵2ء٤۱( لڑا یز
 نین اراوک او نا ایش...

 ۔۵ د٣( لوا ج)  ےساگا ان
 گزار پرنٹ یش ا -

 (خ 2ر یاب ںول ا۷
 ۔۲۴۲۹ ۔۸ہ

 ںیہ شوروکن ا لاروا لون
 ۔۵۷۳2ا ئ۰ یرازآلب ان"

 لاہ کل ڑژراک پا۷ گرل اکا.

 ۔۵۷۹لوا 6 ).ناج سنو دت لب.
 انار واانرڑبوکں ویو ےک وگوا__

 ۔۵۷(ك2۶5)۔ے اکا ہم ان ین
 تاوان ا یا وک وو _۔-

 ھ٠ ءا مندد٤) ۔ےاأنب

 0 یک

 ۸۷۷ہ



 جس تسمیہ ےن

 یک و لا ...٠ ۴٢۔۲۸۱ مع ۱
 د ںؤلسٹوا لم ھا لاج. نی لو ےک ککے لاکر لا وپ

 5 طا لاظو'' قرض کوا تبع اما
 و .٠ ۴۵۷/۵ا لاکپ اک /ماڈر ۔ےدہارہ تلے

 ۷ (لنورللابورآ۷... اج لک ریسہارسچرٹا ے_

 5ز أ و مو بلب
 ََ کوس ول ا نا ۷۹ ۓ ک۷٤ ۔۰
 ٠ : 0ک ۔ وہا مم کد اک

 :-- ۵)ا تالا یر کند یم
 یی شا ےک لا تحت یر یا دع کی ا نمشا ےس
 : بلو ۲۷۷۔۷۳ (0ا)' ۹ ۵۴۸۔۳۲۹۸ (مٹھام).ےس
 َ ۷۳۳ 1۵۸ مک تک 7۲ ٠۲٤۰۹ (م۳ج)

 وو علا کاش. ٠ ضجر وعشو لوکی اے ٹلا
 0 2تل00تھو : رک ما ںیم نو ورک
 چپ تر ات )۷۳۴۰م ے. فال ۵۱۸ جر اب ان اھت

 ناٰلاجیزم [فا-- - ایر الاو ۓ رانا تبازب
 :: وم اور ان 0“, 01,
 ۲ 022 وکرنکوگزا۔.. - ۔ںووھاپفالاد

 اےک اےک ود ناک نوا مے 0
 ےن مے تالا املا مم جر ام ا

 تک فام ۔.

 )لیگ "000



۷۸۷۷١۰۷۰ 

۱ ۷۷ّ 

 ۔۳۷ سٹور اب یش یو... وف الا

 ۔۸٤ء(لنا٤)

 روط یز مرنا اھل ےل _._

 ۔ کد لاڈتواعر ض نر رر
 ۔۲۵۹ (لداج)

 ہی کے نواح _
 ۳)۵( كلئا اغرْوْاالاو'

 درک ٹل وایلش کن اما.

 ھ۲( مد )زرا ا ورف مک

 ۱ )م۳2 ) رھا کت 7

 ۔ رللب ای یہ الاول ان
 لکر تام کوہ یا لا 7

 : مانا مر ا

 لرز یو وکی ا

 مٹ ۔ںیہ نامور ال
 ۔ ۹ 5

 ےیل
 رہا

 راعا اب یلقت سیف ہ ارگ
 ,-۴۴۷۲۳طظ ت)۔ ۔ایئک دا کک

 ۔ رارضاھپ یداگیبلق اک اع ___

 ۲۵((ٹظئ)_
 ۔:۳۵۱ میر ر۔ رم اکو دت

 ڈک

 ۱ تال بابا ناک __.
 ۔۳۷۹ مثل )ےہ ےس ںی
2 ۱ 

 ہموار ضكوا موم اما ما ___
 ۔۹۵۰مم[ ۲٣(م۳22)۔ ۵ے

 ۔۳۱۳(مام ۱۹۹ (م)
 ےس ون مانا بے لوٹے لا

 ۔۵۲۸۲ ملا 6ر .

 . اج انہ الم فرص یو.

 0 )۔۵۷2 ۵۲۵8:٠
 ۔۱۵۸ ۔ا۵۷ ( مم“ عن ۔۲ م۷۰٣

 ( ما اض گز ال ا ایپا

 ۔٣۳٣

 ناف ےک نلاا بک نوٹ
 ۔۸۳]مٹدای)۔ ۔گوہ ےہ

 ۔۳(۲۸تظاتز ۔ےشی اےس نوک

 ۔۲۵۳۔ ٣۳۹ ۔۹۲ ۔|٤٠۔ ۵۲

 ۔۲۲۳ (م۰5 )۸۲
 ۵۰۹ ۔۲۸۷۔۴۸۰ ۔٢٠٤ ۔۳۲



 ِ ار رو... ٘ ۸6۶۹ ٴ طو ےہ مور مکا کا کرایا ینوھک۔
 ہت فووم فلا نار صت کی اس دارلاد سل لاس.

 تو ٦ کل وت سر فم بوغاکللا-.

 -رورا۷۵۷۰۔ ۵۱۹۸:9149: یورک
 _ ۷۸۶۸۷۰۵۳۲۷۵۳ ۔۷ ۱

 یح اتم مارک ء۴
 اک ٹاس ۔۵۳۸۔۳۰۴۔۳۷۰۳۵۷
 : لواری ہا... _ْ 5 -- 44.0۳ (۸۰)
 : - ۳۳ 0 ۱ ۔

 لا کوا مارجن شاد غی
 4 من وی اہلدٹلاڈ تے
 2 کا 3 تے و

 ما ا حت ١
 یخ درک ۔ ا( ۔۷ ہر میض ما کا.

 زظ ضم کک .- - ۳۸ما

 تک ےن ۱(لئاا ٹتیما
 ۲ ء4۸۷۹

 0یو ك٣
 ً ؤ۲ ۲۲۷۸ (موس اکر ۔ےئہ ٴ
 ۔> چپ اراماک0 ا04۷ ترفآ ۔.-
 ات دس.



 ۱ ہد یو لا اتا ےک وس یلووج

 ۔ھ۲ر ا ںی لام رقت
 ۔۳( رد اک کوا

 ینا کی ایما کا ا ئاوخ
 ۔۹ (لئاڈ) تاک

 ۔تیالَ كه لرز ؤاررزر __

 ۴۵۔٢۸ لراّئز

 ۔ےئانر لوک تدب۶ یک وینا.
 ۵ ۔۴۸۷ لڑا ئ

 ۔لگہز طا۷ ناروا تافعیکن یف ___
 ۔ا۹۷۔۱۵۹۰۷۳-1۸ ا۸۰ /مود ام )

 ۳۹۰ ۷۷٠گ ا۱۷٠۱ مس کز

 نوکر ماک اکا نا اولوا...-
 ٦ ایک فو اوران
 دب میرا ہیوراہ

 : ایا ےکر لا نا ایام مامت_ ..
 ۔۵ ء[م لام ۹۵ مع

 |[ٹدئ) ۔ ۔ ےسرھئاس ےک نیلا...

 ۔۵۸۲ ۔۲۵۲ ۔۴۰
 تا وو دابرےس بس کیو ہت ےکر لا.

 ہدایزےس بسے دار ۱

 ۷۳۵۷ كا فام
 نت تن کلا ول اف ۔

 ۳۷0تك

 (٣۳ًٔگ (مغع ا ۔ای
 ۔۸۳ ( ر7 )۸ز

 یک الھ ا ٠ں ایل ےک مم تتت
 ۔۷(۵۳۴ممتائلا

 منو ےس تک اھ کنت
 ۔۲۳۱۔۲۳ ۔۷۳

 لٹاو رد أروف ےل چی وکن
 یل ۔اگساماد کت
 ۔۳٢۲۔۴۲

 ا او ل تمنا وتر کن ھم
 ۵ل یھ انار ا ماری

 ےہ تعین اج...

 ۱ ۔۸| (رسخ جز

 .۱۵(غثدئ)۔ . گی انا وک
 ۔۲۹۵۔1م( ۔۹۴۔ ا۔۰۔۲

 ۵۰۸.۸۷۳ "۳ں ۔۲۷۷۸ ۔۵
 ۔ء۵ (م“ئ)۔ ۵۳۸ ۔۶

 ۔۷۶۹۵.۵۰۱۷۔/۳۹ ۔كا۹ ےک

 ۸۱٣۔۳۷۷ ۔۳۴۳(مںابچ ا
 ۔۱۳۸ (می× ۔۵۹۱ ۔۹

4 

 ئی رک
 ر ۷(من بوت اباک

 تبںد ۸6116 ]۸۷



 ۔۵(ل۵ 6 ت لت ادب آئ کت

 7 ٰ ٹاک: ۵۳۷۴۰۱۷۸ فل" ر ۱ ۷ل و سا
 ۱ ےک مغظا۷ 0 یک سس ۲۶ایام روا ھ7 ١ م۸ مک مینی 1+ '

 ۳ گ۷ ۸۔۴(... ٦ا مشن رک ۱
 تک سس . روا تم کلا 1ر اظ ےک نکلا ۔-۔۔ ١
 ْ وس ١ -7 : ۷ ۱ مد تقاام ٰ٘

 ۱ ۸ (لئائ).ےراتخ مکان ۔ے ںی تاک لے سک ۱ ١ و نزممماک تیس اک ۷د 5) تن ایکننار و رم ١ ایکس اما ِ ۔00 یا ۲

 ٴ ايک مزارات ۔44۔ء٠۸۲۰ .
 ۱ ۔اگھمک یمن ٹسیککه کش لا ِ :

 ۔۲٣۵م۵ںئ .......ا

 ناغاب/ رہ ور ئاباتے س. ا

 ٠۔ملا ئااھ۔اظوم . ا

 ہی رر
 . کن اج 1
 رک ںی کا 20

 ان تن ت9ت ػہ َْ

 لو "000

 0 : ات ا تک ۶
 ا ی0 ےس .

 ۰ٌ ےس ناف ہپ کتاب ۔۔-- ٰ
 8 ۔۵۴۰ 0 ور رش و

 ا یاس ٰ
 ا تبارک رام ماہ لافنعے پاس...

 زا اج

 2. ا

 ام



 تھ ٠

 ماپپام۔ تابىاہرک+ب ک۸__.
٣۳'۷۰ 

 سش مرچ
 : ۔۲۹۰۱۷۴ہں۔۸۵ ( ما

 ۴۳ ۴ ےل مکہ ا۷ ۳۹۴ے ۷ ٣۹

 ےل ےک تالاب زم)

 : روکیزوا لئ اب _۔_ نالڈنومویکد ٴ

 ۷ تاالخاےکر اےس
 (غرئز چاک اہک اپکم اٹ کدو

 ۔۸۳٣۳۔ ۳۸۱۔۰۹٣ ۔۵٣۳ ۔ ۵آ

 ۔م۷ ۔۳۰۵ ۔م/م ۔۹۱١ ۔۰

 . م۲۲ ۔مالا۔۴۲۴۔ ۴۷۱۲۔۴۷
 ۔ ۵۷

 ۔۵۷۷ی٣] مس اتنا ۔ےاوتے کا ا _۔

 :۔۴۱۔۹/۹ ۔۷/٦ ۔۷۷۵۔۵2۷
 ٴ ۔۹۴ ۱۹۷۱۔۳۲۔۴۸ ۔-۶

 جسامت
 ۔۲۸۷مثرئ) ید ا. ۱

 ںوا

 (ماببےئر۔×۳۳۔۷۰٠ (لئائ)
 7+, +-+ہ"["ۃ

 یر ضروا ینلےک وصل...
4 
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 ۷ نش ح. تار ضم
 ٣٣۳٣/])لوا)۔نشینیپب ے

 ٦ (مو'”“ت)۔۲۳۹( معمور

 ۔۵۵۹ ۱۳۳۔۳

 ۔۸۹(لھا٤) ۔یادآے و اک تی ۱

 ۲۳۱( غم ۔ ۵۳۴۰
 ( لاج ) ۔ ترروصلخ پاش اک ئا _.._

 ۔۵۳۳۔ ۳۹۵۔۳۲٣

 1 لال ولاو ےک وک ل مگر وا ےہ تک

 سم ق
 ۔ یالاو ےنرک لوٹ ون جلا _.-

 ۳ بار
 ۔ے انکل وقار الا _

 ۔۵۰۳  مایک

 ےک فاعم ہانگ ؤں -

 ۔۵۴۴۰۱۸ (لوا ر.ایکاک ئاح
 ۔ےس کوہ لوٹ روتی کل وگولے یک

 ۔۲۷۳۔ ۲٢ ۔۲۲۹ | مفغعئر

 ۔۳۳ ۔ ۳ ((مم"ممم۔4

۰: ۳۴ ٠ 

 اک نت ان اپ ام کھلایا یگ...

 ۔۸۲ م۵2 )ےس

 ۔یکوہں یت وہ بوتل گ

 ۸۷۷۰ہ



 ۱ ديتا

 نل د کیو والا... ا
 بب. یر ّ ١

 : ۔۷۸ (لئان)
 ۔ نتیبمہا یک التا تام ےک وک -- ا

 ۱ یا ا ا
 ِ ۔۵۴۴۔۹9۹

 یم ںی ام اب کرا ف لح ..- أ۱

 ۔ تی اے را ےئل ےک رت یس

 ٣٣۶٣ ژ ؤ|لاور
 ۱ رو کے ردنبراگم ام انگ اکا تیس

 رر 7
 ٣٣۳۷۴۶۵۴۳ .٠ ك۶

 02 تے

 0 ٍِ وم 1 ٰ

 ہک روس ےہ ا

 ۔ تیا یک وکیئ الم اماظن_

 لازم ماس کورس پا

 ےھت

 ںی یار ۱

 ذا مٹ ا ا یک

 ترس
 تیا ا

 ۱ ۔۷۷للاّوز
 نو فان زس نو مایا ١

 7ظ ۲۵۳( 2
 ایک اک ا یھی احد مار ٤

 م۳5 ے پایا ایکر اےس
 ک۲۰
 کو انکے کے لال مالسا

 جر ۔۵م۴(لوائ)۔امم پ
 و سرک یورک اددوذ کرام

 یک ل07 من ےک یم

١ 
 و تخ

 01 0د "ٌ



۱ 

 رسوا
 ۔تشین کک لا را شک کا

 سن ےک ۔۹. ٦۷ (لثائ)

 ۳۱۵'۳۸۷ ۔۷۸۳۴۔ ۲۷۳ ۔۹۰ ٌ
 ۔۷۰۹ ۔۰۸٠۔ ۵۲۵ ۔۰۲ ۔[۱

 ((ئاب۰پ )۹۰۸۷(
 ۔۴۸ھ۔۴۸۷۔۸۴۔۸۳

 ۱۲۹( لدائ)۔ سا اہ الا ےے
۹ 

 لو ا. ےہ لم کیلا فرح... ٰ
 ۔

 (لئامر ٹوابک کا لا فرض _.-
 ۔۴م
 ۴۵ لوائ) ہدادمسأ ما وشلا فرح

 (لدان)ی مار د وما کر سال
 ۔۵۷۹ ۔۵۷۸ ۔٢۲/

 مشش )(دحا) ے ما ایا _..
 ۔۵

 مشیر شک نفل. ۱

 ٹر وک
: 

ُ 

 ۔ ا۳۸

 ۔۵۷۳ ۔۵
 مل ار اکے لیکر اتا

۴ُ 

 ۔۵ ۳۸ ا'ن ۳۷ مغضور

 بسردا ےہ ای ےل ےس بدلا...
 مشضض )ںیہ اتم ھی کا
 ۔۵۴ ا" ۵۳۸ ۔۵

 سا ٹوکرکےیرٹالاپ ےس الا...
 ۔٣۱۵۴+۲ مج )۔ود الوا اک
 ۔۳۱۲(م اپ (

 لوک دوا دال واک جمیل _...
 +۱ مس ج ۔دالوایک
 ۵۳ ۵۴۔۳۵

 _ ےس یلطم کام ید کل تک

 “۔۸٣۷فلئاور
 تارایتخا نک تم تلحعے

 ]لعا جز ۔ ایکڑ ںیم ھناپ ےک لا
 ۲۹۹۔۸

 لوا )ےس معا کرب لا...
 ۔۵ ے۵

 ےب یھت ےک لا رام مارو ایام...
 . ۔۵۰۵ (لراجز

 کیم وصل تس نپوالاب کیا.
 رٹاد ہاڈچ ںییلد کم لامسلا

 وہا رکراکلئا اب نان اموک

 مم س م۶٣ مضمر



۱ ۷۸۵۳۶. 

 ور تجسس

 ےہ نرم کٹھ ےس فرم...

 جریان اک فٹ یو وت.

 ا ا مم ش مار
 : اف ئے

 لت... ۔ںلااق لام کت الو '
 کت “ے۷ ہو کپ چک ۲۳۱( ار ار

 “ ہذا لوک وج. اکا وا اھت ازز اسکول.
 . مالا لان لا نر ال امن
 ط۸ ۴فو

 یر بر لاک ایذا یک کے ول...

 ٣٣لوائ)۔ ان اینپ ےک
 دس ةَئالْذَأ او.

 ٠ ۔۷ لراى)

 کس ا لا تیکاع اس کرو
 ۔۹۷ / لیا )ےہ یم
 ' اکر اکا اسد نین زلیلس ایر

 ٠ ملواڈ)۔ےیّا ٠ ٣ش
 ۔ ےیل دن گرا کام ا ئ اُ گیا ۔.

 )وا ا اکا روا (۵۲۷: :

 اپ کلا ام ار امناک اھت. .٠
 ٥ ۔۵۴م۸۳۵ لا٤ )۔ے

ٌ ۔۵ سن تاہم
 رک 



 ًف

 ںرافعا ےک کدی صف ف رض ع٥۵ ف۵ ا۲ ا
 ۔۵۰۷۰0٣ےممسن میوہ( ١
 امر ےس ود اوس ےک لا ٠...-_ ما ۸ ٣۰٣۲ ۵ آ
 ملعا) کن ما ھا کے نام ےے۷۷ لئ ۔/۳-49 ۴۸۰ ا
 ۔٣٣ ۶۔۲۷۹ (ماںاپات)ےم۴ ۲۳٣۸۳۲۷۷۲ ۲۲۴۔ ۲۴ ا۳۸۴۳ . ٌ
 وہ لانجے انس ڑی ید اکالاپ -_ ا۲ ۵۷۰۲۵۴۔ ۲۵۳ ۴6(. ..<

 ۱ ۔۔٣۳[)اّب ۳۵۹۔۴۲۸۹ ۔۷٣_۰۸ ۳ ٣۷۲

 ےکر کی ور بیک جر یحوفف رخ مک ۳۹۸ ۰۳۹٣۴۶ ۔ملک از
 کف کت قر لا فدا ۱ ماہ. ۔ مم۹ ۰ ۲۶۶۔۴۷۴۷ :

 ۔۴۸۳ ۰۲۸۱ ( ملاپ کا ۔ےھ مم۷۴۴۸۷۔۴۰۹ ۔۶۸۔۷۱ ۱

 زا ۓرکر ایف نا وک یصوف زن _- .۷۳۵۰۴۰ ۵. ۵۳۵.۵۱٣۵۱۵
 منبر کوہ ب لاخ ںیم ابد جت ۵۵۴ق فا۔۲۷۸۷۰)۵۳۸۵

 ۔۳۱۷۰۔٣)۷ | [راب۰یاا ٠ وے ۵۷ا۸۸ ۵ھ. ے..ا
 ریک کا از عماک سرا مہم ۵۸۳۔۵۸۳۵ ۰۱ 3

 ۔۱۹۵ ملئاج)۔ا/ مم می ۲۸م ی )
 ۔ تارا ےک ار ڑیئافلا سس  هگاا۔۴۱۰ ٣۰۳ م١۱ا۔۵ه۷
 ۔۳ 4۱٣۔۳۵۰ (ملاببانل ۔۳۲۰۷۱ ۔۵ ۔۲۴م۰

 مح اکر عو رقم کر مالا ۔۴۴ ۳۷۰
 مشیر نب لکنوا نیر 1 ناطے کی یقتانرکراپخوکاگا۔-

 ۔ےت ۔ںتصرس ۶۷۳ع ےقلاہ
 گر لاعاڑص حا اکی أ با کن املا اٹک دب کلا...

 ۔۲۸۲ (ل2اٗئ) ۔ےئا بم ۱ ۔۲۲۰ ملابپ اک ۔ ےجم ثدڑرط

 ےب لپ کروا. نت وحت _ واناو یئازیئا علاپمرو ےک لایا...

 کہو وپ ںی یے کوس کئاو ےہ اتم ور وہ تیر ےس .

 بند 1(6 ]۸



 7٦ ر٣1٣ 7
 مع اند ٹئاھت کک ا اندوا گا پلا

 ر2 ۸ سر ۲۷( مز ٰ ۔۰۵٣ ( لواق)۔ ۔ے ۱
 گن ولا کر لاک الاعم. لیکن ساکت دابش ڈیل فرح.

 5 رلاقا باضزلو ا ے ۔فمع مس)
 8. گو اٹ سما کر مک او ائاھلاراس

 اگے کش اض زالک ضو ۔۵۵۱1لئائ)۔ ۔ےس مان
 ۱ ۹ لیا. : واونعا اک مول کت وبا کتاب ۸ا ےب

 کم کم اکا وا ں ونڈ یدوت__. ۔ےہ شما یت لیکن الا.
 5 --.ط۳۹(لوا)۔ٰتراہف ۲۴۲۰ ۔1+4-۹۹م۰)5

 تک اتم تارا سو اےس ہ۔4۵۳ے۵ ٢ى ٣۳) 4٠٠

 ٰ ۳٣ قلئاور ےک “- ۔٣تں ۔۳۷۰۲۵ (ٹا5)
 0 ا و ۔۵۷) ےک ۱ 1

 او رسک تار غفمصوس
 تو۳۵٣۳ ۔۳۹ ۔۸٣ معدات) ۔۵۸

 ١ گفت ا ا۵ ۔۲۷۳ ۔۲۹۲ 1۹۰ ۔۹ ۱
 ::۔۷[9۳وا )7 ۓج یاھفن 2۷۵۔۳۸۳ ۔ك۵:۔۸۲۔۸

 ءاز فا و وبمر و ل۸ ف۵ا ۔۵ ک۷ ً

 خام سوچ ا ۷۵۔۴( م“ )۵ ۔۹
۲۵۵۰۲۵۳۲۰۲۵۲۲۲۶۱ 
 ى / ما ۲۸۹۲۶۸۵ ۔۷۰

 عا .۸۷:۸۵۴۳۸۴۔۳۹۸۔۰

 مریم مطا



 کیساکم الس الخ مزاھاترم آگ
 ۔ ۷۰۵ | لڑا ک) ۔اھتنیصوت ١

 ےس توا ا تر ضح ماس کرک
 ۔۱۹۸لزاج)۔ یب فل ال
9۹ 

 ۔ وزاکں ار وا اہل اوٹنود ۔....
 ۔۵۵۷(لئا جر
 تروکذ یک الا لع یک مت زخم

 ۹. ۲۵ہ لڑا )رر
 ۱ -.۲ ۵ے

 ۔۷۸۸۱لدا تر. اک

 نالغاک سو یل ایل ت رم.
 ۰۵۔۵۷ یلوا) ۔ ہین

 ۔۲۷۱ ( لاج ال ابم
 ملعاو)۔رعأت وو باتولز ۔-

۲۷۱ 

 ۔ںیر تی اج بنت فادعع یک
 ۔۹ (لدت)

 لنا ززکاپ لوتخر ا

 ٤ء

 لا ہد ۔ جید کا 'توعدگ

 م۴“ ما ئر۔۲۷۸ہئاڈ)
 ٗ ٹوٹ
 ج) ۔:۲(مئدای)۔ فیرعت یک ا _.-

 ے۲۹ ۷۳۰۱۷۳(

 کو کم اسلا خو مت رخ
 مابان ر۵۹۰ (معدت)۔
 ۷۴۔۸۵۔۴۹

 رپ وزنی و اکا ےک ا...
 ۔ء۸۷مغ ا ۔ےئگ درک مک

 ۔۱۷ (غكة )۔ذن7 لزانب لب
 ے۲۹ ۸۰

 مومیر۔یگن آف اکل مارا اہ یب

۸ 

 ےیئددصی ےس عوام کی ا کاٹا ۔-
 ۔۷+۸( لڑا )۔ ےگ
 ۸۰ ما .)

 ج ۔یگراورھڈ کت کئافع کا لا.
 ۲ ۔٤٣٣ لڑا

 (لواتا۔اگر پی اکے تمام

 كا۵( پ2ل-۰۷ ۔۴
 ےگ سان فراو ےکایما لکم اب ۔-



 ا

 ١
1 

 : ۷۵۷ خاص ےک

 لعنت کرا ۔.-
 عرض ۳۔۳۱۰(ٰلدائ

 ( اب۸۸-23م۷

 ر۳
 ۱ ترک حس سکی مایا.

 ۴۴ ۔ت.
 نار ھی املع ید ایا...

 ۔(ر 2۔۰۳( لدا٤ب
 ۔۲۳۹۔۲۸

 وک اے مالسا زیا ع تخح۔ 5
 :۵۹۹۷غ۸ )ایک را
 انکی کت یس صارف ۔-

 (عغر ١۲ لدا 6 ۔ےہ
.۳ 

 ےک رم ہود کی ا ؟ارور دا ئ2 و

 ۔تاضا کام ےس ۱

 کم نام تدراک
 ۱ اکا اما کین...

 ٘ ٦ ۸۵-20( ورد
 َ ۹۰۔۹
 ایکنزم تازہ کک
 ورم ےال
 7 1 رک ایا

 ںی

 ا ار تو ھم
 اگ اکیڑ ۶ع تونے ںودوسبب تس

 ٠ فوت وم ار کرک :

 اں ےہ
 ٠ ےگ یاد وما و ام ای کئا

 لیک پےڑپ ںی فش قلقتم..
 00 م۸۳ رام جر : 1س سن ںیم
 : وف رپ و. یے

 رم مدد رس ٰ '۔مسكلوا ٌ
 7 ہاضاو رگ اد نکلا.
 72 نس رس.

 داری... ھ4۹۷۳د ماند

 ۸۷۷۷ہ



 ۔۸١ا
 اہل اکے س بابا دار بام کو ڑد
 ( خر حر ےہ یت الی لک
 ۔۵

 ان ادغیو 270 یس

 ا ایام ۴۳٣۰۷ ۳ )تا
 ۔ا۸

 حر اض انا ناپ کور لا
 ۵.عام )۹۷۔۳۷۵۳(
 لیکر آف منمضا تی قج
 ۔۰۳( ۳ ج).ےاڑکر

 ۔ےیراانرک وکی کور ای شا...
 (٣٤٣ ٣2۴ خابع

 لگ تہ تقاط نت سد ریز کیا ہو ۔--
 ۴(۵ )7ا۵۰( عد

 (غد2)۔اک ہر تب اعلی جب9 ۔--.
۹4۳ 

 ےئل ا لا ےک وی ٹلاوج ...
 ۔۵۷۸۲( ھا ).ے اک

 ۔۳۸)( خد جل تار لک ا _....
 نر ۔ ےہ ذ کی نوبت ی۵۱٣۶.

 ۔ ا ۳۹۲۰۳ ۰۔۱۵۶۵(
 نامی لعا یا سسر پہ یی  ئادصموش

 ۔۳۵۵۔۴ ۰۷د ).ےییاننایپ ےہ
 ۔2-۹٤۴

 (غد ئ ۔ےیانکا دی رد ہ۵٥

 ۔2٤۳۴ ۔۷٣۳۰ ۔۵۷
 (غد ود انکار زن اوو

 _ ۔۵
 نوے لوٹی عاطبخ و
0001/7 
 اتڑسا وار سرک کر لا
 )کی ماما کوا ےنامکد

 ما 4۔۹(

 حد گی الخا کردا یلع وت.
 ۔(.۲ ۴۰۴۵۔۳۴۴۴ ٣۵٢۷ مئابگپ

 ۔۵۷۷۰۔۵ن۷۵ ۔م۸۵۔(۷۰۔ك۷ مو

 حر مایا عار با نفلحت ےک یا.
 ۔۴س۔م س۷ یش

 جر فی یم اتا یایئا_-
 (٣٣۰٠۳٣

 ےب ہک اپ
 کک

 ۔ےہ فار یہ تذ نام کن
 ٰ )كض٣۳٣۷۶۔



 ےک
 نکی سس سس

 ۳۵۷۰۰۳۵۵ .۵۳ جر ۔ایےراب ےک دو ےگ

 ںی شود وف 1

 ١ وضو 6۷۹۷۵ دوم

 والا تپ وف .مےد ۳٣۵-۲۳۷۶٣۳٣
 ا لکم ۷۳۷۰۰۷۷۰۷۰ ٢۵۱-۵۸۱ ۔۲۳۳۷۹ جر
 لات توضیح اصاتزحح ( خال ۔۹۹۸٦ ۷۱۷
 و اخبار ا لم طا ا ای : ۔م۷م ۸۸۔۷۳۲

 -دط۲۳۷۵۰ ائ ۵۲۱۷ غ“ج) ۔تالاعحکاگ اتج
 ا رممرففافر ۔۵۲۷۔۵۳

 َ 906 )1 ںایزر اک طا ۵0| ان انار وا فالع؛ ا یک ا۔.-
 02 لیون کیا پاذغر پتا. رول ۵۵-۲۹ ۲۴6( 6)

 ۳ ۶۸۳۳ے رو تیس3٣ ت
 مس یس یح ےۓانب تلخ ںیم نیز عب ےکدام ۔--

 0 مر جد ںیےگاج اج
 رجعت زطلسلاراداکنلا...۔

 .۵ا۵(غدۓ)

 م۷٣۵٣ ۹۔۰
 7 کک نو رض نو ۱



 ٦٢ می کامن ک

 ( خس قد. ےہاھچا اسکا
 ۷۷۳۰٢۵

 ںی تے با وم اکے س عاوک ۔ -
 ۔ال٭ .لئاعا

 ج)۔ ٹر لپ او تر دا اند پات ےک

 ۔م( ۹۳۲۹۲( لڑ

۱۸ 

 یی جر لم اک با وتی ایا ۔....
 ۔۵
 لوکنو ا تادابم ئ نلوکع لوک
 ےس انکم نوک ون 'باول ا

 ۔۲۱۹ م۲۱۵ (ھ ج)

 لا اکے نک او یلاصپاا۔....
 یا سہ اب اذع

 ۔4

 تن
 ۔۔۔۔وراع
 ۔٤4 لوا 2)۔تقیقح کل ا_۔-

 عو ۷۸( خر قلب ۔4۹

 )۲۹۷۔۵۰ لو
 ۔۵۵ ھ۵۵۷(

 (م جد ےہ تشقزخ کا دب.

 ۔۵۵ ء۵۷
 ۔۴۹۲۷۷م ۸ر ران اک ا۔-۔
 : 0ک ۔ےڑلوداپ -

 ۔ھ

۷۸۶0 

 جم ۔ ذو اکددابدواےڑھچم۔۔--
 ۔۷ ۷۸ -ے۴۰۹۹۔۷۸۲۷ (د
 ۔م۹۔م۱۔۳ی+۰( ((“ج)
 ۔۷۳ ۵ ۵۷۱۰۵۷۰۔۹۳۲

 6 ٣ ٠٣ غار ید
 ۰د حر ذاکر و دادا جب.

 ۔۴۹)۔۵۳(۲۹۰ج)۔۳
 ان ےک سا ای تاج ات.

 ( خس ج)۔ تار ں وا
 ۔ھ۴



 رسا
د فش را انک

 ر

 ۲۳۱۲ مال

اب کیک.
 تا ایپ 

 حر ۷+( مما

۷۶۰0 

 ھو
 . زا اک

 ھ0

 ٠۳۶۷۰٣۴۳
 یش

7۶ ۔۵۷ 6
 

یل لا وم...
 :وداعہ 1من 

 ۵۵۲( مٹ ند او کر سک

 ھ۴٤2۷ ۴ ٦

 "ےک
د ۴۵۵۲۷ رس )بار ۲

 ۔ح

 ۵۵۷ ١

 کرین : ١
 002 را ئاو 7

 د۵

 اما وک اکا ینا کوا. ۔..

 بنو او سر داض لت .

٠ ْشخر وہ اڑ تلاس :
 

 ۔۵۵۵ھ۔۵۵۴۰
 ۱ و

 کج ۔ت تے ا

 ا ے لورا
 ا

 َ تو تی

 و اک اھ
 رت یش

 و

 یب َ
 "و

ٹی ام
 

س ا
0 

 ا ھی ود



 ۲۳۲۸۷۴۴٣“ج)۔نرظ ین! ا
 ۷۶لک اکت ایا عا...
 سض فلا حور” بغل اک لا...

 7 ھ۲۲( ثرج)

 ںیم تح ینھکم کی کیلو.
 َ. ۔۷۸۔ ے۸( ج)
 2 یر رتی حشر

 ۔مکم ا عر سیم ا ران
 رکا نار ار وضح اک ا ےک

 ۸۵۷7 ید رک
 (م ایر اکر لانا وو

 ۔۲۷ ۹۔۸ .
 راں ودز امیج اب.

 و4 رض جر
 ان انا ایا ےن ار وضحح
 ۹4۷م د۔اھکد ںی یش

 لو شی رس
 نار انار وا نکا ومخ

 ایگہرطصاناکں زلالود نم
 تا4 یار

 ہم رتن ما م لاکر لا اک نا...
 روا ے نان اجانام مع این ا لایو

 +۹.7ج)۔یہرازئاب ہد

۸۳ 

 ار ےک لومت ائ تم.
 درد شد رند

 نک وق اک تر نآرق _.
 .۸(ژك ×2 ےہ یں وّتعم

 ۔۲۷۹ ۔۸

 ےرڈلا ات ترس وارگالم
 رک ںی نلد ےل کرا وضع
 سار ام یکساں ےئاج
 ہےك “)ےہ یہرزز

 “' وا )ام کں وید نلا۔.-
 ئی اک م الا ِاکن إ و

 رے جام ۔4ء(لواج)
 اکی نحے ارم تیز دا ٹیکے ج ..

 ء۳۹۳۔۳۹۱(فام عن
 کک یف تاب کشا ۔۔۔-

 ۳۹۳۔۳۹۱( خابتلمااک
 یے ح کش ر7
 مر 0
 اتر یی ےس

 ۸۷ا( ۱

 تن یوم ری نج
 ۔ایک مر ھجےےلاو ےن ئعط

 ۸۷۷۷ہ



 داں ویک ےنلبزیوکا رت ھ9

 3 7 ِ تو ۔۵ ۴۸۔۵۳( ۱

 ا ےک تک اجل رر یم تک

 تللوع یاد ازم ارب پول ۔ ۔۔- 7

 دا(
 عمار

 خ مت ںی می اد ےک
 ۔ےہ

 - ےداو ےک نئاخم ایڈ ۔۔-
 6 ۲۸۵ (غ٣)۔ یک
 م۳

 ےاو ےنالٹجاکت ایر ٹلا۔۔۔-
 ۔ے ما( (ع سس عی۔ یر

 ا7
 + طظ 0 یمن (۶ ان

 ۷٠ر عد ا

 رام بش( ر
 : 6ا ("(۷۲' اٹک تن ںوٹوانارٹ .- ۔:۸ 2 ۳۴۴۔۷٣۳ رھے( ۷ ٠ ںیہ ئے اد ےن ہار ۔-

 ٦ 2۔

 ر و وار اس
 ما ا طا مک
 : ت مئی7٣

 ۱ ً ت



 ۔اھ سام ۱

 جر( ا۹ 4( رش
 م6۳۰۵ می شش

 کل ےنپا ےک اب تے
 ۵۵۰ نان ےس

 ایہ ابو یو تی
 ۳٢ 0 ۔اگۓ اج

 ٹاشا لی ل ب اڑ جہ
 ۔۰ ا
 ۔۱۸۔اا4( ا

 تر اظ رو رسوا ج
 ۳۴( ۔ شک

 ر٣ ۵۷۷۷مرد

 ۳ ہ۸ ام ع۷ ٣۴
 ںیئاکت اف اکم الو اف کا ےب...

 ا غراع۔ںیک ات لا
 ۔۳۷۸

 رمنلا جار اگر نزدر وو یاب ٹو

 ۔ےررکماک تازگی افاک
 ۔٣۳۔۱۲۳۔۵۰( ماہی نر
 ۔۲۴۱۔:۲۳۱۔۲۳۰ ۹۵۹۳
 .۔۳۷ ۔۲۹۱۲۸۰۰ ۶۵

 ترکی ےن ا

۵ 

 ۳2۸۔۳۷۹ ۔۳۷۳۳۲۲۷۔۹

 ۔م۸ ۷۴۱۔۳۹۳ ۳۸۶
 (۷۔۴۷م۱۷۲۷۸ ۳۔۲٢۷

 ۔۵۲۵ ۔۵۰۷۔۵۰۵ ۔۳
 ۔۵ ۷۷ ۔۵۷۵۔۵۳۷۱۔۵۳۳

 جہاد ۶٦۱٦۔۵۰۸۵

 ۔|..۔4۸۷ ۳۔۵۰(

 ۔۳۳۰ا۷۲۷۸۔۲۱۲۴۱۸-
 ےہ نب ین اک انک

 ہما اک ی اض انا لاک
 نامی ۔و تان اکیلا

 ۔۵۸۸۔۸4

 "“900021س08“۳""202ظ
 ۔۸۹ ( مم ند نل

5 27 
 . موم اپ تر ایسا اپ

 ۔۵۵۰۷ عام نیو
 7ب 7

 .۵۵۹((٣ع) و کیس

 ۓیڑب لوک رر اکا
 حب یوکے از میم یت اگلی
 ۔۲۵۲(غدع. َ

 بند ۸6116۸۷



 تک
 |۸. 2 ح :ےاقمھ ۰

 7 َ ۔ ۲۱۷ غ۳ ح)۔یشاواب
 ےس لیک یم اک

 ۔ںسیباطروق شک جر یا
 تی واہ _ .. ٗ

 7 کانام اما ےک وم : وو
 2 لالا ےدتلاع ٰقالخا ۱ ۔ ۹۷م ڑئ

 مما سر۴ مش ٴ تک بس
 اک ولاو ےک اکا ازسوازچ تل یو اک
 یاد ھی ایا مصر بود “0تٗ

 ِ سا نیلا از. ٣۔۵۰۸۵ ٣۳ (٦۵ ق)
 .(م بت لرعتلاط + اتا نیں ور تو

 ہا یدیصفاعگم ےہ ب9 ۔یناجاید
 رکے یر کج نل ےک کت. تھیم

 1 رت روا لا یدابد یک ںؤانار اکو روا اض نل ۔-
 تم ےک --.اتلسوپ ںل ساس انا اک

 << ها ۳۵۰۷ 2و0 22 ٍ
 ٠ - اھنٹارع اکن اولرامش تعاطا۔۔۔-

 ۱ فاضرلاڈ یف ئایب
 ۵۷۵ عا تو

 : ران شور کت عاطااب تاب...

 -.-ئلاکٹائاترفآ ان اکے رک
 [.210آ .ایاداا

 ۸۷۷۰ہ



 نکلا اض ون

 نیا پودا

 ۔6۷ ۳ ۓ امام سش ( تمل ں یل
 لخت یر یارو ا یئلاو ےک ناسا.

 ۓ ۔ روم اکرام اتا
 ۔ ۷ھ

 الا ینا سش اک ںوارشن
 ےک ےس ام ادا تو
 ۔۵٣ہ۸۷ ششم, ںیگن اض

 مع.
 ےک معا انور ےک ریت... :

 ۔۷6۷۷مل گی جام

 ناخن تر لوک ناسا 3
 6ر لب مج اسیاہکےس

 ۔م۷۸۔

 ِ سک اپس اکا.
 جڑ .ےہارکاھکر رکن

 . ۰۲۲۹١۲۳۔۲۲۲۷
 شب زیر رام ہا تل املا
 ےببوح 770

 -ث ا ۔ےاماج
 مار اب یاب ذا عامشا۔-

 م ب ےۓرہ رد ںیم امان

 ۸2م

 اے مہ شش ےہ
 نو ےہ ںی +5

 وک ےک

 ری اڑا
 ۔٢ راس
 ۸1کپ

 روا ص ۶۷سیٹ اور اکے

 نا ادخ یا
 ۔۳۵ ۲۷

 2 اذا یرازل اک سیٹ لان ٠
 ۰ ٠یک ۔ماھناک سا

 ٢۱۔
 ٰ نارما کیے ڑی ۔..

 ںوراد ےک ا یل مے
 مم كر 27 ۴ کک

.َ ۳ 
 وس لوکی تما ۔..

 تال ام اکے جول رزوکت سود یز
 ےن اسد وکے ود کود

 ۸۸-۸۹( )ےک ییا
 یاب یویہڈدالوا ینا رات ر0

 یگ ع اد ان نیب فردا

 ےب نار مانے یکے ئدر

 بند 6116 ]۸۷



 ۔۹ ۔۸

 ق

 وو ۲٢

 لت ا میا.
02 

 تر ۲۳
 ہون

 : اھ

 ۱ ئی وم جد ٴ

 تقی کالا

 جر ۷۔۴٣٣۳ طا ۴۷
 ۱۳۹ (ماییان)۔ ٌَ َ

 - 18۸ص
 أ د۵۲ ۰ٌ ناک تاج ۱

۵9 

 ۔ ۔۹ (غرور ستم

 نوچوگافم
 سب عر ۷

 تک
 ۔ر٭ل رک 4



۹ 

 جر ےش عاوک ن ياد ےاج

 تیا ص

 ۱۸۹۰۱4۹( مار 8-1
 ۔۳۳۹-۲

 با نج نظام یت رشآ۔۔-
 4۸. (لوا چل

 ےنالایپ کیک نا علاسضا لک...
 ۔۹ (غام دیے

 لیوا براک ڈا وک نا...
 عر ھ4٣( وا جد اکی
 مم ۵-۵۰(
 ۔[[۵۔||۳۱۱

 بر ےک ں ار داد ج3 ےک لا ہو ۔- ْ

-۷٢۳۴ 
 شغل الوضاکںوم۔۔۔۔

 انال نل ارکان نند ثاع
 عرض مالسا نا مو دوا
 ۔۵۹ ہ ۔۵۹۷۷ماع تدارک

 ۔۸٠ یت یر ۳[ ۷۸۲
 ۔||۸ا ٢۔۹

 رت مر وتر دا" اتخح نیب .....
 حر ترا ایا ےل

 ۔۱۹٦ ۳چ
 ناف رووفو ےک وچ سی
 ڑزئارابزاب ےئل ےک ےن کل اح

 ےہ ےک اح تلخ

 ۔۷ ۴۔۹۱۹۲( ا۴ع جر
 ار یر ہوم ےم لون.

 ےرنان ترا لات
 ۲۷۰۵( مم

 نو وارواکاک رش ںی الو ۔.۔.-
 ۱ ق7 ںیم

 ۷ا۴ ۰۶۰۸
 _ دوا یا ےس تی یقالفا ںیئئلا۔-.

 حا جب یدافدعاروا ےس ر

 ےئا نک طو در اکا
 ۔ااے ]۷ ۲(م۶ ۰ ). ںژےئاج
 ئی

 ۔۲۵4( مت قل لاڑا اک ام
1 ۳ 

 نکلا کد سکون ناسا ۔۔-
 اے ںی وکں واسنا
۰ 

 ںی کرک اورپ تلی الا لا وو
 امام سما کہانی

 ۸۷۷ہ



 شضیز .ںیہت اکرام سیون
۷۰۸۵-۸۶۹ 

 اص تنبالفکن شوکں وئارضار-
 ِ رک لفا ےس ںون روا مم
 . نا لن
 ۱ “ےس ٹو ےس ارد ےیس

 انت ا یم سے وان
 "7" تک ہت ہت و 0

 تققح اپ سارا مج. یا او اسنا تھ ئج۔-
 عا انا تھک ٘ “"*٭+“ئ0"“تمل

 ۳( ) تا تنرفنل ام یی . نس

 ت۸ ۸۸۰ "8 " 2 کر

 ا رر
 و ء3 رر اض

 کن ش7 نوک

 ۱ َ 0 می ڈو :

 ا وڈ یک شپ یوم
 تک با اس

 اما × ےل ا ےک

 ۸۷۷۰ہ



۹ 

 ۔م ۳۲۔۸ ۰۔۲۲۸۰۲۲۴۳
 ((۳ 22-۵۳-۲۵۰ ۔۹٣
 ۔۲۷۸۔۱۸۸ ۔۸٠۔٠۵۔۹

 ((ایا ے۷۰ ۳۱۔۳
 ۔۳۴م۰ ۲۳۷ ۔۲۸۔۳۔اا
 ا ا۔اڑ۸ ۵۔۸ م۷ ۷۔۵

 ۔۵6 ٹر مو

 ( مم دام دام نج...
۴-۸ 

 ج6 رو ںی ےک
 ٣۳۔۵١ (م صلاح نوچ.
 ۔۴۸۸۷ ۳ ۔ عر تار.
 حر ۔ تم یک ولی ےک ایا...

 6۔٢۷4۰ یا۲۹۸۲
 ۔ر پ۸۰

 جر ۸4٢۸۷۲۷ 26گکل
 سرہ سو2

 ۔1 شک رو ںیم
 ت

 ۲۶۲ل تی ری.
 ۔٢۲ ری تن کس دود ۔

 ۃاباھشیک یلاھنسا ےک تن یبا...

 ا۷ شعری
 (مص )مال اک ےن نج یبا .-

۰ 

 ست. ٠9ق
 ۹ شٹیر ےںیسلس
 اکو اک ں۱

 .1۸+۔(۹۵( شر ال
 یو نار أ تعس یک نج...

 ۳۱۸۲۷ مج )ےہ
 ج). ترابی کل نیک کا. ٴ

 ا٣۳٣خی8)۔۵۸۷لدا
 .۵۰۔۷۸۴ا۷۲۸۵۔۲۹۷۹۔۲۳ك۸۶

 و
 ٣۹۸ ۔ا۹|۔[۹۰۔۵۔۳۲

 ۔۸۳۲۷۸۲۰۲۳۱۔۷٣۲٣۲۳۔۳ا
 ۔۷۳۵۔۷۱۵۰۳۲۔۹

 جب ۔تشعیکں تھما ۔_۔-
 1 ۔ راس

 تاب نوا وکں ار.
 ۱ ۔۲۳۱ مر یکے دہ لازم ۱

 ۔۳۲۱
 ۔تانصروا تک ایلفووح

 ۵2۲٢۸۰۲۵۷۲۷ اگ جب



 ۔٢۲ا
 یتنجاک ایبک ادوایآ۔

 ٴ (لوا جر ۔ناما اک اردا ي
 2ھ ۸(۴

 تم ا۳ ۰٣۳۲۷۰۳۴
 جر وت شہ ترط فتنہ...

 ۔۸۸( لا

 ےںونان ایڈ کار. ٠
 ز×.لواع) ےن نر

 ٠ ۓل ےک لوڈ اکددا ئ
 .- قلراوب۔ب یک

 رب ۔٣۳(غ رد جر) ۔۰
 و بہم لال
 : ۔۳۱۴۲۸۹۔۸۸ ۔۸۳
 ۔(1۹۹۔1۵۳۰۰۱۳۹۹۔۷۲

 لا... 0۷۲۰۷۱۴۰۱۸۴۳۷ ا
 .۳۴۴۶۸۰۔۲۹۸-۲۳۵-۸ ۱
 ٴ۔ ۸۳۷۷۳۲۵۰ ۵۷۔۷۹

 ۔۷ك٢ ا1۳۸۸( ما عر

 نما 7 او اش یم یو

 د۳۸ 0۷ ۳۷۰۷۔۲۶۸۴۴۳۷۷ ۰
 7 ھ۷۵۷ ات ۷۵۴1۴۱۷۰

 یہ۷ ۰4۔۹ ٴ
 کم ے71

 ٴ ا ںی وک تا ک

 ت۸۵ مک ا

 : تعذیس سسس
 ۱ ۳ ری را
 ش ٘ ا تم تا ۔6۸

 ےہ (عئ ا -ھ۳۸۰۵۳۴۵۸۰
 ٌَک تہ سج



 - ۔.(-ت
 گو اک یا ہجب

 ۔۳۲)۔٣ ۷ش
 دوا شک ما ے ا توا ....

 ہہرکہ دن یک ب ےن

 تے ےگ و
 کب ا 72

 .ب ینا اکر ےہ

۲۳۱۷ ١ 

  ۰نم شو
2 7 2 

 ط۵ش ےن

 رت نا
 ۔گ۔۰
 جر ۔جاورناتش یت

 رے ھا لا
 گروہ اد کن ین تنجایأ -

 ۱ م۵ (ماعع)
 ا ۂدادفتءاطالوضا(يص .

 ۔٣۰۷٠۳لودا عد ۔ےھپ
 ایسا )۔٣۳ رر

 و کے
 2ک

۳ 

 (ماہباج.اطساپبزاضع
 ۵۷٣

 جام نا یا اد اتن مال پا۔_...
 ۳۰م ٣۴۱۲۳2)

 اک نگ اد ےک تن ا کڈنج_..
 ۔۳۸۴( 2
 لارو اج نت اسوکع الا لے

 ۔۸۸( مارجن یو اپ بہت

 ۔۵ 6۳۴۔۴۵٢۵. ۲۹۲۳

 ۔۵۴۲( ما جر
 عامل نلاوکں وو اول عاص اہے _ ..

 عا سعردارالوا عاص“ نار لاو

 ۔اگئا ایدرکاھ کر قارسےک وو
 م)۔ ۹۷. ۳۹۵ (غارطت)

 ۔۹4۸
 رکن تان یک اچ

 تت2 رک ا
 ۲۸۸ھ ان4 ۷۷ ۔اھ”

 ۔٠۴۰.(متش حج ۷۸۷۳۴۰
 (د جج ۔الفا ےک تن یأرا.۔..

 ۔۲۹۹۔۳۱
 ( مکرم ۔تافص زیا...

 ۸۷۷۸ہ



 < ےہ ۲

 تر۹
 قر)۔تاباھلا ےئل ےک تن صای گا _-

 ا۸۰۰۳ ۷م

 ں۴ ۶4/۴۰٠ ٢۷۲۹۰۲۷۷
 3۸۵۷۔۷۸۔۳۷ ۔۰

 یھ د لیس ےن وہ لا اد...
 ےئیز ود عاد بیس ۸ز
 7 مک اپ

 ترازو ل قادیان مج مدھم.
 کس جر ےئ لام اک
 ے ق۷ا ۔1 ۸۔٣۴۱۰

 ت۸۴ :
 یک
 ۳ (عدقلب .ک ئاھی لک

 ۔۵۹۰
 - لغاداک رہ تم دو ایا... ۱

 د۷۲ ۷ مج اض) ےک
 2 لپ ئاتپ

 ڈںوم2]
 وو

 ۲ ۱ ا

 ی۸ن ۷۶( ال ےک

 وا ٰ مہ 7۰
 2 و تن پا. : ۴۸۵۰۲۴۷۳

 ر0
 یر و ۱

 ۔ م۱۷۲۷ .قزاک
 تر ےک
 سایہ و کو .

 عا ء۳ رد )ےس
 را

 ولا می او تن یا ۔.۔۔-.
 ا

 )وت
 و .۳۳٣(تع) وت
 ٠ ا

 ۸۷۷۷ہ



۵ 

 ۔۷۷۔۵ یہ تک ۱
 روز اکیلا ےس اوامار ھم نا اک نیک ام.

 ےک ا اڑ نام ںیرار کس ا ہو ۔(۔۷۷ 6اا کد یتا

 یر 0022 ےہ وا ما ا ےک رح _
 پل ان افکولن ا ہدرلور :رعو

 اوہ نیم تان اراص یا یو ےک
 ٣۰٣۷ رح )۔ےکل وہ کلام دو إلس(۔واژ
 کرک دکن والعم جد اج الم اکیلا

 ۔۷٣ رم ق۔ یاب ۔۵۳۷ ا۳۵۲۹ ۵۔ ۔ےئ یھ ۱
 کت اہاسا ےہ مالا یکم السا ونگ
 مم مر نا پان ود سیا اک

 وو 2ر ت ۔۲ ٴ
 زار توا غار کے کج
 جالب کرک ماب  ۔ںیئایدوک امان تاب
 شو ۔۶٢۴۷ اگل رے
 ےئل ےل و رش ہا گنج. جد من شاک نون ںی
 عد ےک اپ

 ۷ک ہللا کک او رکے
 1ا را نامغرو ےک وت امامعم_۔.. ےک لام ناایڑا

 انرک ایکولے اہ عا ںیم ۔ا۱۸-4( مج )
 ۔ 7 رام الٹ نص شا...

 ہد کیک پ۔. لئ از یاس اوز کر وک
 ںیم دز یگ لارامسڈدذئاس ہم جر ےامتا ڈا



 ضتعدمتسل
 0 ایکن یمتروصی اف او ںوہ
 ۱ ۔ ۔ےۓہاھب

 ےک
 ٍف : ت7 ٘ ۱ : گرا"

 ٴ : عر مع _۔۔'__ ترا
 ۔۸۱-۱۸۵۔-ا٢۳٢غ۸ ۰ ٦ یں روک رس تک

 یک تو نو 0“.
 دو٣ (عدا). تلک ۔..- لا تا

 ا ا ت۷۴ ۔۷۷لدا ق)۔تشام ایا یی
 : ےرام دام یہ ار لا - ٤ ا ۶اک.
 5 ِ ئل بتانا چپ وک

 ۔ ہہم (لقل عدد تر قکاما...
 .: رو ووٹیللواو۔۔' ۱ ۔۵۳۲

 رک وو و ےک ًَََ ٴ : رم ۳۳ ۱.۰ حی کے و مقا ئا۔.-
 نوئرم رت لا. کے

 0.2 ا وس
 . ۵۳ك

 لیک ٹبا لمس داپھچ ...
 ٠ َ - َى اش

۷۷۲۹۰۰0 



 تو سک
 تمزمک اگ 'ےہیس ١
 ۔۷4۸۔4 مغل ںی ۰

 ولا ےک ا وا یمارظلا
 (۶ج۶. بارک اند ذوعایک ْ

 ۔كھ۲۱

 ۔۲۷۹ ( عد جم اک ما ۔۔-..
 ۔۵ 2۹ ۔۰

 اگے کت عاط اوج یدامہرکعت.
 (م ےہ او

 ٦-
 ۔ے ٤ ال ایکے ایا را یی ایا...

 ۔(۷( ور جر
 داہح لامو اہ یہ اماکشلا_.

 و ء07 ۱
 اھ قلب 2/1

 ۔ںیہ نامہ ےےلاو لو تے تایکنا۔_..
 ا٣۲۷۰ ۲۹ بد

 ۔۸۲ا۸ہ۷ .
 لا ناف ادوادا جل قت ےخ
0۹0 

 ۔ایٹی نب ےس ولد ےےرکے
 ۔۳۹۔ 0

 ۷۷۲۲و

 و4

 اک لام ئل ےکددم اک اج ۔۔...
 ۔۸( دعا لوط سااک
 ٹفالصخے ر اکو ا ناف انه
 ۲۱۵( عر ع)۔ بلطماکزارب
 اک ےئایکدا وج

 ےۓںِٹ ا نا و

 ضم خام نوا ےنرکدا
 س0 مے

 کروڑ اھج
 تول کا سا...

۵۷۳۵۵۰) 
 تام ڑاج ا...

 جم کرام سیہ و
 -- ۵۵۸۷( ٹر

 راس او تو ب ایا ب) ...
 ا جایا

 رش

 اف ٹہداوا ۔--

 ےنالع بط ےک کو اھ
 ٹا اس ک اوج اک

 ۔ھ۲۰۵۷]



١ 
١ ٰ 

 ۔(۷۹ ح>.

 تج عنوزع یو ےہ ٰ

 ۔(م ۸۳۰۷۸ ۔۲۸۰۲۷۹۳۹

۵۸-۷۹۳۰۷۸1۸ 
۸۸24-۲٢٢2۸ 

 ۔ے۵٤2۔۷۷۱+۷۴ ٣۳۔٣ .
 ۔۳۷۔[۳۵۔۲۲۳۲( 22

 ۸۴۷ ا۷۸ ۲۹۵۔۲م ۰۔۸

 ۱۹ ۰۔۸۰۔٣۷۹ك ۷۴۷۰

 ت۸4 ۔٣۱٢(٣"2) ۵۳۷

 ےک .۳۳۰۷ری)۔1 ۷.۳۱
 7 نادر یا لمسف پے ۴۲۳۹ ۷ٰ ھا ٗ

 ہار” ۔۸۸۵م٦َ۹٢۳۷إز
 تپ ترک دس سک ےس

۱ 9 

 و

 ۸۴۲۵۷ مد قد اتنی اے

 ۔ سم ےس

 رشک
 " . ۵4۰+ و و ئ

 . ٌ : 0-1 0۸ ٠ ا َ تلامہای تو اف

 ک کوا ار س ک6 ٣۷۳۴۱۸۵ (ند)
 ٠ ۔(۵۰ 4 ۳۶۷از ا

 یہ اہ
۵۸۳۵۸۱۰۵ 

 فو “۶۔۹۰

 ٠ دا4: ۳۸۰۱ ۳۸۹
 ۴(۳ ۲4۹۰۲۳۔۲۵۔۳
 ۱ سیم ع۴۷ ۷۰۳۲.۔۱۵

 ا ھ۸ ۱
 ٦ وم بچ

 ا 4607
 رکن نال امر 02
 و عم :کے اج



 اک کا گڈ اک کب جم
 ۔م۵۹۔۵۸۷۴۳) بلطخ

 ۔بلطماکےۓ امر نا نکا ا
 ۔۴۴

 ۔ےڑگل تل و جے د

 ۔۹۰ م۵۸۲ش

0 

 شی کےاج
 نم مم ا

 ۵۳۰۱۵۲( عر گے
 0تک

 ۔۳م۴۰۰ ۷.۳.۴۹۰۴

 ۔۱۸۲-۱۹۱۔[۵۔۸۳۵

 ۔۲۱۵۹ ۔۲۱۷۔٢۲۔۰۹-۹
 ۔۹۷٢۲ ۔٢۷ | ۔٢۲ ۸۵

 ۔۳۷۸ ۳۳ ٣۲۹ ۔۸۶
 ۔م۸ ۔۰۳٣۳۔۷٣۷۵۴۰٢م۷
 ۔۵۳۷۔۵ .ے.۷۹۳۰۰۷۸۵

 ۔۹۱۷۰۷۰۵ ۔۰۷٦ ۔ئ۹
 ۔۲۴۷ ۳ق ) ۔۱۴۵ ۔۸

 ۔(۰2 ۔ےھ٤4۔۵۸

 ۔۱۸ ۷۰|۵ ۵

 سل

 ۲۱۳.۷۰۷ ۲٢م٣۳۷۔ ۳۰٣ ۱۔

 ۔مو ب۱۷ ۷دم ۔ کم کام
 ۔۷۹۲۔۷۰۰۸-۔۵۰4۔۵۰۷

 ۵۔٢٢ھے۔ ۴۲(امام
 ۵ ۳۵۔۲۰۹ ۲۳٢۔

  ۲۷۸۔۲۸۹ ۔۲۸۸ ۔۲۸۳
 ٣۳۲۔۳٣۱۔ ۵م٣۔ ۔۳۷۹

 ۔۳۷ ٣۔۳۷۵ ۔۴٣۷٠ ۔۷۲
 ۔۳۸۲۴۷۳۸۱ ٣۹۳۔۴۱

 ۔۴۲۲۹ ۔۲٢۴<۔ ۹۔۸
 ۔۵۵۰۔۵/۳۰۷۰۷۰۲۔۳

 ۷ ۹۳۰۵٤۱۔۵ ۷۱۳۵۹

 ٣۰۔ 2۔ ۷(من
 اھ۵۔“٠|۔ ۱۷۵+۳[۔٦۷[۔

 ۔۲۸۷ ا (۸۲ ۔۲۹۵ ۔۴

 ۴۱۔۴۹۰۔۳۱۸۔۸۵ ۵)
 ری ۔م۷ ۳٣۔۴ یم

 ۹۔۔۳۔۱٢۴۸۔۷۸[۔
  ۸۳۔۲۷۸۔۲۲۷۹۔۱۹

 ۰۲۸۱۸۱۲۵-۲۹۰-۔۳۱٣۷۹۹۔

 ۔(۷ا۵ ۔٣۷٣۳ ۷۔۳۔۲
 ۔۵۲۵۔۵۸۔۳۳ ا

 وک ایا و ہار .

 ۸۷۷۰ہ



 .۷٣(خغ۸ ار
 ۱ ےک اس یار...

 ےگ یاب گڈ یو ہکم ےک وھچ
 ۸۳۷ا

 اک سود دوا نا ٹپ اوو
 ۵ ۸۔۵۰4 (۳ عج اس

۱ 1۳۳۸۰۳۴۵۷) 
 ۔۲ :

 ےےرس 21 71 جزفالا ےن

 ۷٢ مور جر نال
 نل اد ےک ج

 ر۴۸۴( مرا عن ش کٹ
 نام ایا اھکے وو -.

 یش ۸۷ ۷ایام ۔اگہ
 ٦ ٣٣٣٦ص٣۳ ۔۸
 یلاعارجی را ےک اکو

 ۸۷۳۷۷۸۴۔۷۷۷ )کو
 ٴ غور اگل روکے ٹی یا ے

- ۲ 

 تو تک
 و 7 دماغ اپ

 لون رافکلاد

 ئ۵ و ک9

 ا10 و کاایک
 7 طا
 8 7 لا ج 0يی ا
 2 ۵ص و.

 یے نا ا. سو۵ 7ل
 ام ید گے اک

 لف اد ا شہ ںیم یم اداَگے ےس
 ۸۷ ےن ئی
 ٌ سر تک

 ١ اوور رم

 66 ۰7 ك۷ و
 ٌ رکا ھ0۷ با ۲۵

 اگ رد ن ال

 ۸۷۷۷ہ



 ککیڈ ای رس ١
 ا کہانی نانا ا
 ر٣ ۔۲۹۷۱ص ص۴ ںیڑزیال ْ
 یر اک لو 2 ےس < قرا

 یے ۱
 ۔6 ۴٣۷۳ص ١

 سٹ ںو اور ایر تک
 ۔ےے(صض٣۳) ےک یر

 7 اہ ماوخ اب وی.
 ۔ء۸(

 مم۱ تنعارنا_-
 لک روا عاطحح

 ۔6 ما ےک یر

 ۔٥۱۵١صشأ"كض)

 مہا کُن دل روا نجاا

ِ 
١ 
١ 

 7۳و غل کم
 ۔ ۸۳

 می یاد وا وتی 2ج
 ا۔٤۱۷ خارج جر) وف

 ۔۴۴٣ مر

 ٴ ٹا رن --

 دے ج

2 

 اک وے ےس تاک ہا ےل

 نئ 2
 ۲۶۶+٣ گی رے
 ۔۲۳۲

 سادھو نب.
 ر7 نکہ

 یل کس
 ۲۴۵ھ ۔۳ 6

 ۔ےہ رت با کو یس

 ۔)۸۵۰۔ ۴ جر

 ںیم رنج نشریات ٹی
 ا ےک

 ۔۳۷
 لاخا ےک ڑجن اپ لا: _ -

 ےید لاڈ سز کو

 تارم ساز اک ہے کس یم اج
 21 مر ۔ یاد

 ےک مہا شتلاح یک باذغ پا ےس

 م۳۳۴۸ شے یخ
 ۔۳۲۰

 زا ساوڈھب باز نل کا...
 اکے اہ ایکن یم اضا یہا کی
 ۔۲۳ و



 ا اس ۱ گوپی اپ ١ عج ایما انب ف ےک ٠ہ ھے ود ٤
  ےرنایدارق یر ان انکراکے ید ازکم :وروا 0

 :ج). ےادرک رک کما زاویے نس راذس یا یے پایا. .- ںؤلانورازل وے ےب 9 یک
 ٠ تا۵7۹ _ لوبق راف کے او ےنرک
 ٌ باد نازکرابے ا ا ل

 نئ داسای ا ےک اما تو و ےک ےل عا دسیکمخ . ١

 و 4 اما 1 27 ۱ ١

 ٦ ھا حر ْ
  ۱ا و لل

 ١ یم در

 - بے
 رم شک حر ےک ومن

 کالا ں وف رر ایر
 انگا اتر تیا اوکترق

 ٴ یوسی جر ےہ تقامح ١
 اتمارواے نیلام شراب سا... ١

 ۔ ۱
 ا

 ۴ رح باخہاک

 ١ _ و ۔۵۲ ٢
 کت
. 

۷۸۷۸۳۵۳۵ 



 -۔لاعاڑج
 ۔ے۵( غدار ےک لک مج

 (لوا 2)۔ےۓلیکب اکا...
 ۔۴ك۹۔۹۲ ود عد ۔۲
 قل +۔۔۹ ( سل ۔ ۸۰

 ہ4(
 . لن لاعا ےک گو .-.

 ۔م۴۱۸۳٣ك۹۲( غد م۔ا
 یک لیس

 اکر اکے س غلم شور یک او ۔--
 ۔ہ۴( لواج۔

 ۔۱۷لوا در نایزال کک -.
 : ۔ماا۔۷۸۰۰۹ مع

 ۔۸۲۷'لدا تر جناکق اف.

 .۷۷۵۷ٍ۔تمعاکش چپ.

 ں
 ۔۵۷۱۷ لڑا جد .ھجیجاپک رٹ

 ۔۸۲۲٠۳( امن )
 . لئاوج جا کیف اڈنا ار اکے

 ےل یک

 )٤ال)۲۷۱٣۔
 (لوا جر نیز الاکدامدا

 ۔۷١(
 ۔رشلا لت

 ۔ے۷ ( لا ج۔ موم ا.

 )7وہ ط کار انا اکا ۔.--
 ۔۲۱۸۰۲۱۶۲( یم



۰-00 

 . اس۶ مات...
 ۳ع ۔اھت تدارک یر لم

 ۔ "۸(۹

 اظا۸( )- ۔ماعا ےک ما...
 ۔۳۸۔۲۳۔۲۲۵۰۲۲۰۳۲۲ا

 ایلار وا ؤکت ناک ے دوا جج.
 ۵۳( لوا چ)۔ےاھج
 یت یاب ےیپپ ےس ار ڈا
 تم

 روا ەے اجر مے وے اج وک عی

 ک +ےنابوپ بین نا ۳
 ۵کلا عر 7
 _ تروص وے وہ ما دن

 جر ۔ےھر ے کور یی ام اسیمم

 ۔۵ نت
 - دانا قا مکس اچ

 '- لووے ںلواع

 پا کے ا ادوار و ٥ نی '
 ۸۵ لااع)'

 باور. ٠٠٠“
 ا ۵۷۷ل

 أ مک ااجانآ ٴ

 مم 1۵۵ٌ(ل۷
 "'٭ھِ 5
 بم
 ا ا ا

 ر۱ وا )تیر
 زرا ایم بک یم یف.

 )۵۷۷ل وا تر تنابا'
 ۱ رے

 ٠ یت ازوماعا اختر 2



 ۔۲۵(لوائ)

 ۔علصا یں قی حق ےک سما...
 ئ0 رک ےہ
 روس

 (موبلع

 ایڈ
 ۔۵۵۱

 یارو رح
 النؤارخ ایما دار مے ڈا ددردح
 ۔۵۷٣ ر۶ )ںیہ

 اکت ظظ ازج یک ا وارڈلادورو
 ۲۷۔۲۳۴( جر ورم یو
 22 کے ک ۂہلو اث۱.

 ۔۰٠۵(لطا

 ۵۷۵( ۔نؤاع
 ایکن اسیا پا اف یکن...

 ۲۴ (عد ج).ےتیصوصخ
 نئ ازوکیدآتزعغا وا ےس ئلا۔۔۔-

 جے خد کام ختیلاجا

 یی وو
 ینا تالغیْ اےک لا...

۱ ۷۷۰۳۰ 

۴“ 
 ( ان2 ےہ درا نیند
 ۔۳۵4۔۵۷

 یک ےررگذ دانے ترڈیلادودح
 ۳۵۷( ۔تعام
 طاری انا یمےرااپ ےک نل ا

 ۱۴۶ لدا ج)۔ترو
 ںآ ےکیرکی ید یدنہاپ کلا.

 اکر مایا ےکے وت وکن اج
 ای۷( وا چل ۔ںوہ یر روش
 دونالاو ےک وا رٹلادشح
 تم ا

 ۔ ۔۵ ۲7

 اکہ ام ٤ر وسیم عت الام ود
 ۔۷٣۷'لہا قب۔ارپ لوزن

 ےک اش لم نل ےک یارلرمم۔۔-
 (لْدا ت)۔تارقادینم یر وڈ

 ۔ ۲
 اٹہرس

 .تیمااکنا مانا یمالسا
 ۔٣۳۲ك ۳ ) ٦

 ج) بلطماکت نم وا ید
 ۔اے رس



 ۸ھ 7
 ںی ابر

 2 وک و نیز لا.
 وانا ےن اڑ

 تٹت رٹ 7 ا ٹر
 _-۔۷۵٢ب)۶۸ ۔ا٠ُےےااگھٹ

 ام م۔ا ۳۷۔۱۳۵۔۱۷۸۱۷۴۰
۱۸۱-۳ ۸۰۳۳۱۸۵ 
 ۔۲۸۷ ۔۲۷۵ ۲۳۹۵
 ۔۳۴ ۔۳۲۴۰ ۲۳۔۲۸۸۷

 اب ٠ ۔۳۵ے ۔ ۵۷۰۳۴۳
 ۔م۸ ۴۔۳۸۲ ۔ما۷ ۷۱

 ۔۵۰۵ ۷۷۔۵۹۔۵۲۷۱
 ۔۵ھ2۲۔۵۵۳۵۲۸۔۷
 ۲۴۱٣ می ۹۔۴۳

5 ۴04 

 ھ0 ۵۷۲۴۰۵۳۰۵۳۰7۰
.۴۵۵۹-۵۵۵-۵۵۴۰ 

 نر ۵۴۷ 5 ۵2٢۵۵۱

 ۲ ۔۹۸۔ا۳۸.۱۳۵۸۶ ۳۳۸۰۴ ہت
 ۱ 11۴۰۸۸ 1۸۰ء٢2۳ ۱
 ٠ تم ۵:0 ٰ

 َ ۔۵ ۰۔۲۴٢۷ ۳

 ہا بت ۸۸۳۴۸۷ ہے۔۷۳۲۱
 ہو بوس واتہ
 ے1۷ ۳۱۹۹۰4۸۸:
 تی ۱ ۳۹ ۲۸۲صم۵(۷۷۔۸

 ٦ ۵ ۔۳۲ ب4 نم

 م۹ ۳۷ س۷.

4۸۵۰ 

 ۲م ا رس چی
 ۵-- ٣۔۳ ۸۷۴۴
 |2:۹٢۔ا۰۱۰۴۸۸ ۔۰

 ۸۷۷۷ہ



 ہوکر وی ڈس کت ار

 وی روڈ
 ای یم اون

 رس رم لام لی علا ۔۔_._

 یک

 ٹپ ےیل وی لباخ

 (1کت نس'و رر ہو

 ہے خم
 تنصوا ٹیدحارذدعادواک .

 ۔اےل۔اےم صل ےس
 ںا+ے جر تاب ادراڈ ٹیداحا۔۔..-

 "سد یتم1ا تا
 ۔٠۲۰۔[۷۸۔[۰“۹۔۷۔۵
 ۔۳۸۰۳۳۶.۲۷ ۴ ا ۲۹
 ۔|۲۳۔۴۴۲۔۳۵۹۳
 (ی2)-ء۵۱ “ا۔۵٤٣

 ۴ ۱۳م ا۳٣۔ےۓ۳۔ے۲
 ۳۸۔۳۳۵۵

 تاوان تتااو رح.

 4ھ  ہپ
 ٣۵۵۰۔

 وت اا2 ترس اف

 ۷ءۓ

 تالامےولوار ئل ےک یر
 ےرگی 2 ٤ٴ

 ء۷٢( .ٌ ےساب اک حا

 سس عز اک تی ۔۔..

227 0 
 أ۲ ےڑ اے لا رغیس--

 ٢۷1م یس سط ےک ے ران
 ترقی ا٥لات ٹیم
 لانا اکا شی ےراب ےک

 ۔(ےا۔۱۵۰ ضس حج )

 ٹیرو نیم ٰتالاع نگ ۔--
 7 ۔ےدءلقلان

 ۔ےاج
 ے۔ے_(ةحٛآ[۷) لی

 انکو اکے اجے راجا ےک یا ۔.-
 ٣۳۲۱ص

 رارڈاردا ترثدا لے یا ۔-

 ۳۳۲۳ ین ےہ
 تامظن فو

 ×٠ (لوا 1

 یو



 شو سس
 با
 ےس - ری

 ھ٤2 ٍش اف ےک

 گند ۳ِ

 دوم مٹ ا .نیعلک
 ۔۵۰

۰ 
 ج٭ہ

 ےس یی
 ۱ ٠ ۔۳۸)(رھم

 ٭ شد عبد ۔اگڑہر نٹ ای وف.
 ۔۳ "
 رکںوض یکم ات میا...
 فا قدر ا جایا رم
 رو زاوآل ول بسزور کش .:

 ہا ےک ں یک یک
 ا رک رے
 تالغ7 6
 ٠ ترا کشا املا
 یی

 ٦ من

 ہقتڈاوشم عج لارج_۔.

 (/ت تیر )ےن

 ِ 2 ار ً ا اوج ٴّ

  ظر اک ا اکی
 اگ داران ول ٹاسک

 تو ]یسک یز
 ےک

 تیس س سب

 +ٴ..0 ٤



 سس
 وو ٰ

 1۵۷ع ) روا تم۔.

 ؤ1۷

 سک
 جر دوا یگ یا.

 اب ٹن. ئ۷

 یل رو نئ: میک ری املا ۔__

 ۔/۷۰(لوا جد ۔ش
 اگ اگر | ناسا ےیرکدر وک
 جر ۔ےہانکن اماساک ابن

 ۔ھ۳۲۶طا
 کل ولاو ےن واک ۔-

 ۔۵ مت ) لاثم
 تت۲

 "0م دامت )لاش یکںولاو
 جر سیما نک رر!

 ۔ہ۶

 تک یبا گولی گ وف
 ۔۵۳۷( لوا چ)۔ںإ

 ئاس ےک نکیاکن امس دانی ۔--
 (لوا 5)۔ بلطماکے کا

 ھ
 ۔۵۵۱

 رپ ینعوکت انت اتتاکم اظنے لا.
 ۲٣۷۲ غد جر جاکر اپ

 ۔۵۲۵۔۵۱۷۰۔۷۸۰۔4۹

 ٴ ۔۵۷ ٰ
 رت یر رام
0 " 
 را تالا مسر فاطا فعت

 یت ت
 و ےرسدلا ےہ ڈش اوم ۔..

 ا تا
 ات ےہ بوم اک اب

 ۔۷۵م۷۵۳۰۹

 ےئل ےک ھوا انرکر اھ اکی جت
 سس ےک اس ۱ انآد ددوادیم

 ۔ا۸( غدت)۔ 7ک
 ےگ ارواےاوڑگر رم

 ںیہ را "7ی

 ۲۵۵( غردج)۔

 تہ
 00 ۵ك خد جر

 ۔۲١ص۲۵۔۸۔۸۹

 ےاد ےئارڑب سییاب فالتصک یخجم .

 ۸۷۷ہ



 ۔[۵۴

 کیک ںواد لو 7
 ۔۴۳۳۳۴۵۰۸م من ۔ مایا ۱

 ٗق ےک رکن تیا وکلا ۔.-
 ۷( مد ےس

 ان

 _ اس قوع
 ٴ روا لوتمانرکا دادا ا وت ےہ

 ( میز ےہ زد یک وبدنج
  ۔ومء او

 گدا سا قوح اسے نما...
 مر سر و ادا

 وم. اھم
 : کا ا یو رخ اقرخ ۔.

 مٹ 27 لے
 4٣۔۳۳۱ +۵۶ ۱

 یاد ا ںی ۔۔_ ازل رارخ اش ںوصد

 س تن انک
 ۔۷۵۴۔۷۵۳۰۹

 سط ۴ - ٠

 ات قتال رم ایوڈ

7" ۷۷2 

 ا ً حسد ااےکے نام نم .. ٔ

 تک رک
 . لیوا 2
 - دم۳ لئاوبفوآ
 ََ نواک توا ڑاخرئا اما
 یو یرورر کک

 ولا 0وت ید لاو ۔۔..-
 وج ۔۳۵۱-۔۲
 : ہندو

 قد ۳۵۱۔۹۴ ا ًٔ ۰

 رم ۸ف مر
 لو قوی یاتی۔...-

۳۱۹-۷۸۰۱۷۸۹۴ 
 ۲ قواو ا:۳۵۱۰ ۳۴

 ۸۷۷۷ہ



 ۔1((۔۱۹۷۔ا۵م۸ء۸۔ے

 ۔۲۸۳ا" ۲۸۱۔۳۳۱
 (ند ا نوے یل نیوادالوا_

 ہگاط
 ۳١۷ لغا ت۔ رتن فاس__

 ۔٠.ہ( (ثدج) ۔۳۵۱۔۷۴
 ۔ہ.

 (لوا دینے تعحاع گا.
 ٤۴ تو 4۰-

  ۳۰٣۳۳ک۷مے٣۔
 لدا جر وقتی باس... ۳۵۱۷

 (لوا )بیوی م الخ  یڈننول
 ۔۳۵۱۰

 روش ۔یوتجیک ییدرخ ....
 ۔ ہ4

 اکا اھت
 ۓاج اکی ید وت ےن اج ا الھک

 0 یکے دا صا

 ۔[٤4۹-۔ ۷۹(

 ناروا انرکد ار و کں ومالن __
 ےس کلم نص امےوئان

 ےک اک انا
 ۓارف نام ےن ونع یلئاغف

٢۱ 

 ٣۷۴٣۷۲ ۷ت ض ج )۔ںیہ
 نکا رحم...

 ےنرم ےک عوام ..
 ۰000س
 ۷٣۳(-۳۳۶2)۔ںیررہ ز

 َْخ ۔۳۲٣
 ۔۳۸(لفاق)۔ تیلع مارا...
 ات ئئاے کل صضاحدماام .

 ۔۹۲(لدا
 تک اک رود

 ۸۹-۹.۰ (م۳” ج )ل۔رہ

 7 کک تپ
 کے رک تاخادم ید نوح ے

 ر-۱۷١۳ظ۶٣د۔“
 ما افر نا الا قو 5

 ۔٠۰٠(ٰدا6)۔ںیی تو
 م۔ ےس ےس ییا وع .

 ٭ ر١ےد لیا

 کے را اک ئا یب اول...
 جر 2بار کسر

 ۔۱۵ ے۵۷ ٠ٹ

 ںوتمھناک ما رکے تی اکا...



 دس "000

 ٤ کر ٗ :بلظماک کرا انک پے .

 ٴ 2 لرصوضص ات.

 : شش ےن ایک ادرک اک
7 

 و وا اپ ۔۵۷۸ لا فٹ ۲ ۷(من ۰۰۷٣خ ًََ فارغ (ٛلفا عج نک لم عو ۶ پا. نص ہؤا سکیم 7 روشن 0 7 ھ۰ دس : وہ ایمی دو تب فو ؤا ایام یر ڈرے سی . ملا ےک یو تدامپ ..-

 ےن ا اک ۵ ےہ
 ت - (لداوب۔عتملاشا-- ٠ و 7)۷ اک

 دو تر ۔۳۷|۔۲۰ئ٤٠
 یب تول یس اون نا . کعب۸۷۳ الامام 2

 ک۶ ۳۶۰۵ ۸گ س7 :ےٰؤا ع)ابئاک
 ۴ لا عا کے اض اقناککا۔.-
 ۔طووح یہا ت

 ۱ تك 7 ت
2 ۲۸۹۰ ۴۸۸) 



 ت00
 ۔۲۵۵ "۲۵۱۔٢۲)۔۳۱

 ۔٢۳۲۔۳ ا ۷۳٣

 )رم کے ایر موکموق  فامن
 ے۵ا لو مس

 رک نو ےس
 ۔4۴ی۶+ ج)۔ےۓاب

 سات فرح اک کانپ وید...
 : ۔۹

 ںیااک نیت اما یک یوم تزحح۔..
 ۔۹4ے2 ۹۷( سج ہوم

 سا یو یکن کار قوکپ ای پا...
 ۔۲ك(لوا جب
 رر ھر ے7
 ۔۲۷۱(لاج)

 حرسہبصو نی وعروگ پالا پا...
 ۔۷٢۷ٴلوا

 ےب نکی ھد ہئاکب طاخم .--
 ۔٣۴۷۷ۃل)طتامئاک
 مم٢

 ۔تیکہا اک یی کوف یی.
 : ۔۸۷٣۳( لا جر

 تاب یکن کو یم نئذ ےک بطاخم

۲۳ 

 وس عر طز امماکے نانا
 ۔۵۰ ۴۶۔۵۰۱۰

 جر ۔ماماکے ایم سی غک ۔۔....
 ۔۲۹۱( لا

 ۔ لاک یرادر او کرلیا...
 دا4 لوا )اسکا یر رب

 اک ملے اء ڈا یلصڈلا لو بی.
 تک شر
 ۔۰٣٣۷لوا عر۔ اہد+السا

 دانی سوم پل اف ۔
 ۔۵۸۲( سے. ےئاجہاھک

 اند ننیود ٹاس ےک با ا ۔-...
 ( خ٣ -).ظ)طاکے کی
 سم مرہ

 .۷(۵۴لوا چ) یگ امی ترا!
 .۵۲۹( لدا )مل نم اط

 (لوا ٥)۔بانتجا تلوظان _۔..-
 ۵0ے
 وکی ب نیکسڈ یزجاو تشورپ .-

 ےک غم نت کمئانول انب ہثمیت
 ۔٥۹-۱۸۷٠ م٣ ا )۔ےنؤاغ

 ۔ےیہ سونم ادھر لوک علم ےس

 ۔۵۷۲۷لوا جل ٠



 فہر لیاود

 َک )میں ولرادرذ
 ۔- ۔۔ؤ۵ہ+

 نی لیش وم یموظانم دب ۔-
 او 20

5-- 
 لکل یف ایزمل)

 ید نگ رگ

 تے 777

 ا ۔
 عم گردن یم مایا ےئاھھدا۔-.-.

 ۔ےۓ٭ 5
 ںیتگج ایک تاقوا ےنامن ات

 ۳۷۷۵۷ ق) ںیہ یی و
 ںی ایپ ماس.

 . ھد .ںم یک ایثخا ویک
 دو ئل

7۲ ۸٤ 00000 

 ۔ ۔قازیرعم مم 0ک لم

 ۱ دوران 7ر رے

 : ۹ ۳ف حر۔٤۴۲۳مد

 ۳ ار ۰ ۳۸۳۶۳ ۳9 0 ٍ
 ٠ مم لالع
 : ےنار رت وع

 ۱ ۳٣(لها2)
 عرق اک کن اکا

 ا کو رسل
 5ّ فاے

 لو 0یا
 اظ تر ۔ ۸
 ٌ خا ل۸۵
 ھو

 وک کرک ٥



 ےیل کم اروکل السر کایک قا

 ۔۱۹۔۸(ت یز
 ۔۷۴(ٰلوا تد۔طسصا جڑ _

 ۔۷۷۱

 تن مانےکر وا یسکاوسیئار بے
 ۔تیّاالںورئابےادے وہ

 ۵ء۴٢۵4۰ (لوا ئ)
 دتہااک لان اکشلا ےس کین ڈ_._ن ا
 ۔۵(لراجب 7

 ۔تلج کے یذ ےک بام با.

 ۔۳۹۰لابذ
 تب, تدعو تطع اک ن آر _...

 رے ۱۷۷۵ا
 ریق کم گ ای' تام ےیل اح”
 ۔۲ك۵(لوا ج) وف اک
 تنا یے کم اتوکل ور لالع __

 .(۹۹(ٰلبا)
 تلعو تلع زنخاسروتکں وگول _

 ۔۵ ۹۷ لوا ت)۔ے یک

 لارد جاب یی خ اسد وتی کن ول

 لغادہیزرت ہل“ )زنا
 ۔۵۸4(لوا ئل۔ںو

۲ 

 تروو ٹتلعل ا نان رر ۱

 تار انیس مت اش یک
 ۔۵۸۸(لوا

 ےتوہ ےک لصضاوح سیم اھجد
 ٢۴لا ج)۔تبم کل اما

 تالولم سض ےئل ےک یی مان -

 (٤۳ ل وا ةب۔تبم امی
 ترع یت ابی ےئل د وہ .

 ۔۲۴۲۲ وا جد ۔ازروب
 جب ۔ تلع کول اروج دن ......

 .۔۲ ۷۷٢٤ا
 رواج ےلاد ےئاجر ںی دا.

 .ارہ مات رجد کے نوا
 _-۔!ملراوب

 حب ۔تلحع کر اش یر دنحم
 ۔۵۰۹(ٰلوا

 لمبا عبد ۔ےروا ےک ر اکفت

 ۔ ۵
 کک رگ تررح ی فی بارش --

 ۔۵۰۳۔ ۵۰۲ (لوا چر
 ںی یل اسیکک اپ اندوفا کا

 ۔۵۰ے(لواچ)
 تمح اد انب میلا عار ......

 ۸۷۷۷ہ



 تلسی
 یکن ویزے مانے لو
 فورم ۷۷ك(لباوت ےہ

 : و ج2 ںی لے
 رد ضا سیا ٹتھم

 ۔م۴ (لوا) ںی اکا
 ۔۲ ُ

 لوا۔غیتائالساڈلل --9
 ا ا ت ترواکلوت ٠

 و . 7 ںو اوزویرنود دال ک یوم . روا ےن کم اھ وا ےیاوکاگومب

 ۔۵۹۳۔۵۹۲(ٰلقائ) ۱ ِلواع) ۔ت او لا ےک مالا ےن 2 وہا ںوکاک ا یورڈلا ِ ںیم ےڑراپ ےک تو تلک --- وت ظفر رکا( ضد بکس ےک ٍّ ٦ ۹۹( د)۔ ک۴ ک راض ا طلال
 *ت.ەِ

 قر اکتدرقو تملع کک اکااںیم
 ھ۹۳: ںراجذ بن ےہ

 4 میر اخیر لپ
 اوس
 وو ۵

 ما



 د۱۹۷۵د۔ےوررکام
 لا سک ول امن
 ۷م +(خنات آم

 ۔ ٹبلع
٦+ 

 یول ہد ےک بر دا مے مافنح : .
 رعوک ا تی اج اف جان٢ ا

 ٤۷ ا۶ )ےھت او ےک
 ےےدیگیٹمڑہ ) ےہ
 ئی برووجر ہک ِ

 وک وج ۶ 1
 لبماب یقافتیک لاس کپ آ
 ۔۷+۳۱۹ات)۔تلاہابس

 رے ار کردن کا ما ات...
 نال عدنش ہد ایم نار وک و
 ۷۲۷ مد ج)۔ یت نیا اک

 ۔|۱۳۵-۳۷۔٣۱۳۲۲(غ٣ج)
 ےس ھا -
 (لدا جر نکے ےک کف فل فا...
 ۔- ں۱ _

 ۔ا نب مالعا ناک راج.
 -- ۔۵۷(لوا جد أ

 م۷ مدت ۔عرشأردا

 ۔انل نل ایا و اور لی.

۲۲۴ 
 ۔۵۱۲۷(لوا جت

 نارق نام ہد

 ۔۵۵( لدا جر ۔ایرک ئاوجایک
 ۱ ےجع ےک

 ۱۹۸( تافص کرو
 ۔٢٤۔۱٢٢

 نابب بی وع اسے وت ج_..
 ۔۸٦1 ۲م ںئاج

 ر۴(. ے لصضاح تلیمش

 : ۔٢٠۰لفا چد۔ورہاظاک۱
 رہ تساوخنرذ یک اما تزوح
 اک ترکہ ھنزوکل ودنہراج

 ۔۳۰(لدا ح)۔ٌثاَو
 ںلولاد ۓید نلاوپ ںیہ اد یاد.

 ۔۲۹۸۸ لوا ح)۔ تراخہ ےک

 نیت ےل کڑیلا لیس مت.
 ا ح)۔تراثب کک

 بت ا۷ ےہ
 وکن گول بس ںیم یش اظات....

 الواع)۔اگ لاجاک تا کگ

 ۸۷۷۸ہ



 ٰ ںیااتؤاذورگتماق-

 یز صو یا اف تی

 ً :  کیم

 ھ8 ٠

 (ٰلفا عل اگے رک یردزموک
 تم

 : ےک منزل مزا علا امامت.
 ھ۸۳۷۵ا حج ےس ینا

 تارا کتولادعپ تابع.

 7 0 ئادوت ۴ .٠ تو
 2 اگے لیئاعا ٴ د٢ ۳(۷۴۲ع). ےپایکت ون

 . اد ۔۳۳۷غظظن ۱
 : لوک زاورداتوبندعبےک اوٹ ےیت

 - ۔تالواتالف کل جناب ال ےک
 ۔ےھ۔ ء۷غاعی2)

 ۔.. ےک
 '۔-تافڑ۲



 ۸ (مضح۔ہ ۱۷۔۵۹۱
 ْ ہ۱۰

 کے اں یٹےرام قیس نانا...
 ۲۵۱( غابچ ته۔رِولکا
 ۔۵۲

 ادوم اکے ٹارگل صا ےئل ےک علما ...-
 ۔۵٣۳ ۳٣۷۲٣ خار قد۔ےہایک

 ۵ ےہ
 تر"
 (ئس اند. تقی نت یے...

 ۔4۵-۹۷( ای 0۔۲

 ۔ی((۳ جب اجے را ےک لا .....
 ۔م۸۔۳۷

 ۴.( غ٣ جب ۔ ےھت نانا ہدابک۔
 م٢۰۳

 جد ہ۲۷وا قد۔یحمےیک ا ...
 ۔ھ۹۳۲۷۱۹۰۸۲۳

 تفالخ کن ینوکع ضا ےرالا _....
 ۵۹۱-۶5۸( “جد. ےہ ید

 : ۔۸٢۲

 ےس نیو تق لن پانینوکن اما...

۲) 

 جر .ایگاب یرادانو ناس ےل
 وم(

 نار زآد ناتنما رب تخااغ۔۔
 ھ٢۳ )یی

 ۔۱۳۴۵-۱۳۲( خ٣" جز
 ںیم ےرداب ےک دال املا .

 (٣۷ لوا حد ںی پان
 ۔۸۳ (غاعج

 ( غاصب ۔یب ےک تردولع.....
 ۔۳۲۶ ۳۳۱۷

 انی ۂیلخف دام دب ےگ ف مخ
 ۔م۵( 2د عز ےک
 یرارخاد نیکی د یل وداع
 ۔اے ان ذلک ورد

 -: ۔۲٣ہ2((۲دئ)
 گے ام قراخدومیندعب ےک داع۔ خ

 ۔۲۹( رد 2)
 اکے ید تقالخوپل مارا...

 یو ۔۷٢٢4 خد ح)۔ہدعن

 العین یم اص نیو فرص
 -ام ندیم ئ ہہ لنا ے

 ۔ ۴٤۴
 اکے کاطع تالحخوپےأ امی زا ..-.-

 ۸۷۷۰ہ



7 را یکن زو| ہدغژ
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 4)۷۴۰۷ ۔(م

 ئ0 مرک مس

 ۳(۴ )ڑی ال کک

 5 فط کس ما ہوا ضم یگ الطمصضا_ ...

 ۔(ء۵ٰنلیاو)-

 یہ (لئاق تر یک عوف...

 ___: عئإرارےناذاغ

 رہ اک رفت اکلا

 ع۵۰ وج ٌ
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 5 ھ. ا

 یر ٦ ٠ “"“خ تر ۔ تاک ئا۔..۔
 ٰ یک نااھ

 ٠ لب قادمبابلت ۱ تے ے 2ے
 او

 ٠ دوئم تام اسے

 01 ٠ حق انا ایا تے ۱



 ۔۵٢ اغ2 َ

 ےاسفف سیکس ےک ورد.

 ٴ ۔۸٢۔۲۰( غایت )۔انافالضا

 ھ7
 7ر

 عو
 وف وھی ایکے ڈیل وکلا.

 ا۸٠( اعت) .ںیتاطع
 ۔|۲۴۳۲۳

 اچ پک رخ وکے ہول ئل ےک علا. ۲
 ۔[۵-۲٠( إ٣ )۔ بلطماک

 تل تن وھعیکانزمیاقلا۔۔۔
 ۔۳۲۹۷۴م۲۵۷ خامج

 عر سیلاب ۹۹ یک لاایک۔ ...
 ۳۳۱۔۳۳۶۷ رپ

 ےس سے نوا
 تا۵۷( غابقپاعھ رکن اک ما...

 -۔۹

 تیشسسہسجویٗ الل

 مکعاکٹ یی دردرم ری تزھح

 (نابب تد کش اروا

 ۰-۰ ر۷۳
 وا یس ںو کوک ام ےکد ورد.

 ۔باءب اک ارھا تاضازنعا

۷۷۸۸۴70 

 (۳۷۲َُمضک وو ۰

 ےہ ا۲۷ عاری. نین ا ا
 ۔۴۲(لوا )تقی ایک ا...
 حد ۔تبعا کس ا یم ند -.

 ڈی (ك

 ۴۴ لد),لرط ےجئاک ا...
 ۔۲۸۔۵٣۳ك۔۱٢( مد ع)
 لو ادوااعد شکار

 ((م٣ جم .۰۷۵ ( زد قید ۔ ےہ
 ۔۲۳۹ ( غابچ 2)۔۵۱
 رے ۔۲۲۴۔۴۷

 2عام نام اد ےس یا تفرف تب
 (غا۴22-(۵۰( غد جب
 ۱ ۔۷۲۴۴۱۸۔۰۶۵

 لط ا انکا امید ےہورسود
 ۔۴۵ ٠۔٠۔۰۹( ئد عم ۔ ےہ

 ۔۴۱۸۷ ام ئ)
 روبصما ہود یک اوم ےک ٹلا
 رد ےک الاو ےن سیا

 ۲۲۶۔۲۲۹( غاغ
 نور اتارا نم یاد.

 لھرابنحنا 6ك ےک لن اورراک

 حس لض اسوکی اوس ےک
 ئ7
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 جیو یم پہ اھد دوا تدابع :

 کم مک. کم ٹاسک
 ۔باد کنگ اد ےشئا_.

 ےل لعل تر

 تر خم ومد ئل ےک لک شخخ ح۔۷( ود جر ۔ ا ما
 ٦ سار یں یت ٘ 7-7

 اہ کاری تک ا ۔قاا ۱ + 7 ۱
 یس 0
 اظ امشعج دس سفری

 نااخد تار اروا اض سادد یتا حس
2933-00001 

 ا ویر ..
 تر گام ڈنر رک ےہ

 ۔۹ 2-027 ۱
 ٰ د6

 : سز ضس -.ج

 و ای وں ملع ۱
 ود ٢× ۷ما مت ہہر

 ا اک
 صا ساس ھم تی
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 تہ ۔وفدس



 تن یا

 ۔٣1۳۳۔۷ ٣٣٣د ج)۔ںڑگ

 ۔ےراکمب اگلا الا ےئرکم اکے بہ.
 ۔۳(۲۳۴) -_--
 (خود جر ۔ ےہ تاسس ےک یار لا...

 تآوک۔--۹9۵

 ۔۲۵۶(٣۳٣ج) ےئیایانرکم اکا سکے ےک ما ۔..
 یک نعم ازم سا اوتم ےک سا
 ۔ںیتکیہ سین بایب اک یا

 ۔(۷۹۷۹(مد2ئ)
 ےر لات اب اج تالخس سنا...

 ںیم لا پا دلعراک آے سلاد
 ( خد جد ۔ںیہ ےررکوم ایم

 ںی یاس یہی مس 00007
 جر ۔ےئاناڈ یااھک لت سم
 ۔۵۔۳۵۱۲۳۵
 ا ےئل ےک یا پام اکی آس

 ۱ ۔۲۹۰۷)غر

 ((غخد اج لام کرانے یا .....
 اما ۳ ((مک طط مپ ء۷

 ۔۵ھ۲۔۳۵۔۳۴۱۹۔۷۳

 سس۳

 ۔ہ|۔۵-۰ھ۷۳ رضا اس رس نام اکا ا...
 جر ںی اکر اکے تار ےک ا۔۔.. ط ٦

 ۔۸۲( مد

 ' ازم ےک تالکشم اک ہاد صا

 تناط یہ تدابع اک لا ےل ےک
 رش حد ۔ ےس ید تم روا

 َ ۳ے ۔ال مس ۔ء[
 ۔۹٣۳۹ ۔۸۲۴

 یس اردفیوکںونکاکے ایا ۔۔۔--
 ےہ اچانک ایک مہ اما

 ۔ء۹ ۳۶۱۷ (خ۰٣ ئ)

 غم اب تیا مایا.
 ۔۷٣۳ع۔۷٣۳۔۳۱۸ ۔۹
 ۵۸2۔-٦۵۱۔۳ك|۔۳ك٥۰
 ۔٦۸۔۷۹٠ ٢٣ جر ۰۴۳

 رم یر داوجو ھا ئاھب۔
 ۔۳۰۹ ود ج)۔تما

 جب ۔ تبقا کامن ییا.
 ۔۵ہے۔۵۱۹۔۳ك(غد
 ۔٦م جم

 ۔تیمااکتعامباب نان یم کا.
 ۰ ۔۳۰1(عد جب

 ں وک 01 دت ایگ و.

۷۸۷۷۶۰۲۰۱۳۰ 



 ورم روک ٴ
 - وکں ولاو نرم ایکن یم وارد ا ۔۔۔۔-

 70سا عا لا
 ات ےل لصضاح ٰ

 ا سا م۰۰ یر
 غار ا وکں ولاد تال ۔. ٦

 ۱ ا

 ھ7 ان

 منھ ١ ۱ روز ںی انکا

 ُ رک. نر س۳۵۸ ۷ست۳۶]
 تل ژ٢ ام ۷(
 ےک ا۵۰ ۶

 ۔۵۲۳۰۵ ۲۰ھ
 ا/ےر ار الوک

 ا ا
 ۔2۸ ہ۵۵ ٣۵٣٢

 ات کک و ا ہوش اک
 تن و تک اوٹ یوم ف اح ۔_۔
 --۔ ایؤالمااک اب کلا / و

 ٍ او ا ا
 یس ا

 ۸۷۷۷ہ



 ںسازروکن قا 0ک ااھٹرک

 ۴۸۵( قدق)۔ اتا دام اھک ۱

 وک مگر اح نووی...
 وکی گدابآ رت لپ ںیم

 ۵۳ (ئوددیلینگ
 ۱ ۔۸۵

 گ را ےس سخن ما
 ازل مانو ایان ہانپ
 ف ےس ١ ںیم ںولد ےک

 غل ےہ اتا ییک وم
 ۔۵ے۲

 ںوگڑل نا تم ںید کاکام! ۔ ٴ
 و و و
 ۔۱٢٢٢۲ (م٣ ۔ںوہن یض

 راں وو اڑ نیا گولساک اےک

 ھ۳۳٣ت انب اس
 ۔۵۲۳۰۵۳۲

 اٹک 0ر |_.
 ع۔ اد توکدوکں وکو

 ۔۵۷۳ ۷۵۳ و

 روپ کل کور ےک ت ود ...
 نیک ا اداگدنز

 ۴۴ 1ہ ئض وج 7

۲۲. 

 یک یکم ایپ اتم ےک ما...
 ۔۲۷۴۲۴۲(مر ٹچ )شور

 ےک اک تا اک اکا... ۱
 ےک یرکل اح ناطے لر ےک
 ۔ے۸ہے ٌ غارذ

 ا یہ رام...

 نا عر اص
 ۔۸۸۔۷۰(م قی

 ٤ہ۔ ۸۸۔۱۷۲۔٠.٠٢۵۔

 ےب حں یز ب7
 ۔اٹان ان ماساکت الم کوک

7 
 اذ۲۰۔۲۹۱ "۸۹ ۔۵
 ۔۵۷۸۰۵۴۷۸ ۔ ۷۳۴

 روا ےنرکڈنوھگوار یکن یا -
 شش وہ اپ کا
 (نہشس )ساری عن اطش

 ھی"
 از( تو یڑروکہ ایا...

 وما ضر تا انکے
 می لاٹالج ہرمز ںاھتکا ےن

 ۔ہ۹۳۴



 ہا وو وم

 ویب ات

 زاد وووھ ٦
 اکر ور ملا یاک

 ا
 ش وج ےر لو سدا ٦

 ۱ ا ۵ا۶ا

 ایک ا ا ینا کف ۔---
 تے - :

 ۱ سی ںی - ِ
7 09 

 ےک د6 ا . ےن اأخما
 : را4
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 یک مس :
 سم ۔ایگاد

 ترقی ا 7

 : ٣ك ۱

 رض
 : ہو۔0 لا یشن

 یت ےک ھ۹ "م0۸ : ۱

 . ناقخا اکی دا ا سمیر رنز وو.
 ائ و راجا ارد
 :ت) 4 رک
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 ۔ء٣۳۔ھ۲۸ د۷۷ ۴۷۷۴

 ۔۳۸۸- ۔ہ۸۔٢۲ (ماع

 وک او ٢٢۲۔۹

 “ج2 ۷۱۷۔۶۴

 . ۷١٥١ا ٣

 م۰٣ ۔٢۳٠ ٣ ۴۰٣۳۔۳۷(
 ۔۷۷۵ھا"گ ٢۔۳١

 ےہ یتیم اک یھ وارد
 (ئ2۔بماظن ہربل

 ۔۱۵۲۔۱۵)

 ظاترفال یل گانا اٹ مز

 ۔٣٣۳ یل ۔ ےس
 ت)۔ے بتادی یم وو

 ۔ےا( 2

00.07 
 جر ۔نشوئام ۲)ردفانض

 ۔2(۳۲۲

 ہشییگول غعلادازوکن ون اون
 ےومیر نوا روخ و اگراب یگ ہم یہ
 حر ۔ ڑی ر ےب تمالع اک

 ع۷۳ -۲۳۷۲مد
 ہرن س چپ

 تمالع کتاب سما سین! ٹومند _

۲۲۰٢ 

 رلاالاد ےئاپ تعمفہک ںی سو

 ۔۴۲ ( خد ئ) ۔ےبوجخاک
 ۲۲۔٢۲٠۵۵ ۲٢۔۳٢۳۲۲۔

 ((۳اد۔۵۸۔۶
 ۱۹۲ ا" ۸۹۳۹۔۷

 ۔۸ مل۸ کم ۷۰۔۹۰
 93 ۔٢۲۰ ٢(ا

 ےہ مك٢٣۔۹٥۹

 کر
 اس شمس اکی ولو ارگ ۔_

 ً روا یرام اکے

 دارباند کد( ےنرکر 5:1

 ۔ھء(مد2)۔ ۔ےنامب
 ۔ ۷۵۰۷۳ )م۲۶۲

 1۷۷( (ید ئ)۔ طلال ایش ا __
 ۳۱۳۷ع ۵

 ینا رخ مان اکں وا اکو ۔۔..
 )ےیل حال ںی اہ

 ۔٢۲۸( غد .

 سا ہم انب سایند یھ نج...
 ارب ےک کس یم ترش ( ےئل ےک

 و
 ۔۷۱۳۷ ۳ت4



 ٦ 22ز ڑی ا زس
 ےن فوق ۵۴( ئ٣ ق)۔ زن ِ ۱
 یی کت فقرضغحغ تا

 .َ” : را پپ آن لاطمااید ۔۔-- ِ
 ً ۸اک ۔ےررکلاپب

 :ےان ِ ۷۔۵,
 ٦ 6 07 سک نیم ۓاھنک اپر کت
 ظواسطع ٠ مک غم انک وت
 8 وکی او کایفرایمماک ۔ وتڑمموبصعقا- ٤
 ا رم ا
 او (خغئ9۔-۲۷۷(غ۸5) ۱ ْ
 ٠ ۔ھد۔۹ جج ا

 َ دی سارا کج
 یوم ہرکفنق

 ۲ نام الا راد لب سیال امام وپ ..- لک
 ا. ت۷ ےن یا و

 7 تھک رک
 بت ناسا یک تر ماند
 ۷ك :)۔ گو ہ00
 ٰ ۲تمام ا

 00ان ۱۴۳۷۳
 ۱ یک اے

 7ج 27 ٦

 ۸۷۷۷ہ
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 و ا
 وک

 ان و رت.

 ۔۲۳۷لصرّئر
 رس

 ۔۵۔م۹۷۳۳ )۔ڑل ط

 گو ںرکوزودرج کنز :

 ٣٣٣۔۲۴۲۳ (خغ“ح)ز ..'
 ۷ ۱.۷مارگ جل ۔ےاف'

 رک اب شاید ھم ےک نتکالب__..
 ۱۸۵( )بے از ان[

 ھم م ۔مه ٭ ۹۹۔ام
 ترتاردا ےلاو ۓاجاند فرم
 یکے د ےک کے اےک
 ۔ینرفاکج ان ےک ا دوا ھم

 ۔۳(۲۹۹۰۲۹۸ عج
 ماکر کد کرت رخ دوام ایند
 رے تنا داوا ولا ےننرک
 اں ولاو ےن رگ نزرکوم
 ۔4ءء۵ شما.

 ۔ا۷(ماد۔ ےہ ینا
 ا

 نژو لنف لینا تلود اند _

 دو ےہ رسا

7۲ ۷۷۲٢۵٣ 

 یہ ےہ
 ۔ن۳۸ٹت

 .272371 عاد لام ےکامنو _ ..
 ٣٣۵۔۷٠۵ (غای
 ۔۵۳۸

 تیل الخااکب اسمےک ا...
 ۔۵۰۷۔۵۰۵ (غاص جر :

 ےن یار ا یو یدام ای ڈد>
 ما گام فاضا

  ۔

 بازع ٹو ٹوک اد
 ا کل وھکں یھ کن اسا

 ۔م 2(ا الیہ تاب ےب
 ہم

 ٠ں ادردا ا اند نل ےک نام...

 شد نت یک عل اما
 ۔٣۳ء ام ۷۳۸۔۱۸۷۵ ۔۷

 داتکی ےلبافم ےک اد تیر...
 ً حب. او نیر اب

 ۔۳۳۷۔۳۱۵ ۔۱۳۵۔۱۳م۷۰۱۱۵

 لڑا امر دا لاش وم اند.
 خا. از ےنیط
 ا ۔۰
 ےک اما ںیمو اگ لاتا یکایند



 ادآ راے ھا ۔ںم۳۲۶۸۶۰۳۳ ۶۷ض۷فش ےہ
 اف قبض ڈا مگن ہدوجو ابد... ٠ اکشے ۔۳۹
7 ۰.0000 

 لاقڈنا ترصالاد ےن یا۔...... ۔ا1۸ ۔۰ا۔۰ کو
 ََ ۸۸نو عل ےک فرم وا ب*وھدر مم ٌ

 ےک انک ےن رر یگ نئ ڑا کم کتا ٰ
 موہ. اند یڑد ۓئاج اک باط انا
 کما 4ف 0 َ و دو شش فن

 ۳4 +٢۷٣٠ يض۳9۷٣۳۴ ۴۷٣۳۴۸۴ ط۵
 تا نووی ا(0۵ 4.  کج گدافم ویڈ ہال انا۔.۔۔

 تام ایکو یل طا
 ۳ فا ےس ادا قو

 ود باغ... ا ے ید لاڈ یہ تلف
 ۔۷۷ ۳۳۴۲

 ۔ ا تر
 930 اتم عام ایا ای

 زئویوسروک ۱
 .٠ رزظمو نحمردا ششوک

 ےک رب نو و

۷۸۰٤ "000 



 ا 2
 ۱ لاک ہا ا.

 ٤<“ ٣۰ لدا ح)۔ایلصاح
 کوا ےن ایج.

 ۔۳۲۵( لدائ)
 ںیم نور یگ تی رش نب ےگ

 -۔۵۸(لدا ح)۔ےگ تاج
 گود سو نکل کى لتا.

 ۔۴۱ہ۔۳۹۹ (لوا عر
 کی ڑییکد ےئل ےک ای

 رگ ور
 لاک تام رد تک ۓیت

 ۔۸۵۔۴۲۲۲۳د)۔ں اکی
24۵9۳۵۹۰-۵۸۹ ))۳۴( 

 ظماک وم کر ادوا لنا کاج

 تری یہ
 ہت !فا ناسا نس

 ڑ۳ تب
 (ی)-اویز اگر

 ےت ےک
 رت ےک

 (۲۴۲۵۹۳۵۵(غا(ب8) ۸

 ۔1۸-111۔1۳

۲۳ 

 اھ یک یا ند لمصا اک انا وف _ _
 ۔۲۷١لوا)

 ؛لوا حد و ےل ےک ڈلا نگدادوی_
 ۷ غ2ل ۔ا) ُ

 ۔۳(۲۵۲
 دا اک ترس

 تڑکو ول ب ہما فار
 (غاہپتد۔-:۵۹۳“ن۔ںیہ

 ۔ ۷ 060 ٢

 مو .ےئا ےس کئ اک ٹل! _..

 ۔۵۲۴۷۰۵۲۲۰۵۲۔۷۳

 جب یرقان اسا یا کا۔...
 ۔٢٢۲۲ وا

 (لوا دامت کرا شو ند...
 ۔م ل۳( ایپ ۔ ٣۷۸

 ںیرجل اھ انکا ما نت
 عر۔ ان با نے لوگو

 ۔۸۳۲۲( ُك

 بدو اھت یا نیا ومض امامت.
 ںییودُا نب ئیڈگیس ا ایہ ام

 ۵۳۴۱۸۷۱۱۸۷۷۰٣۳ )۔ںیٹ

 ۔ء۵

 ےک کنی اد

 بند (16]6 ]۷۸



 ۴۰ ء۵۵ ۵۲
 ۔ 70٢

 ۱ یم رھی ا
 ک مو تمام زنا سا یر

 و ا )"0 . ےس 0 ٴ : ْ ْ

 نک لواق)
 ٠ ا پی دان تو

 تا ۳۴ ا ا
 ہت جہ ا
 ۳۹۵ ےہ ٘

 ہت ےک ۱

 یو
 یر اکا ڈی تعاطا یاب. .

  ۲قال٣۹۔
٘ 

 ٰ ف۳
١ 

 سر کے
 کک
۱ 

 ّ فرما (خئ1 نیہ اپ
 ے۰

 ۱ َ ” :نوبسفل
 ۔(۸۸۴۷۸ل۸.۰۰.ے. ےہ ٘

 عا او او ھ۱( غل

 ا دم سس
 کلو طے لا جو

 اکر ہیک کج
 : ۹۵ (لفا 8)ت :باط ے

 ٢۷فی ۔
 . ت 71 ھو دلا.

 و را اد دب فر
 دم امی :

 تے مت

 7 ّ وف مظوھض



 (غئاہچ اس جب ےسایآا ےک ۱

 عا م۹۲۸۷ ۳ ۱
 ٦۳۷ ت٦

 ۓ رنز اظ ین ر0
 جیا ان رانا بول

 ۔٦۷ ۷۔۷ ۷٢۲٢ك

 ںونکت تححےک نید 5 کل اک
 (لو9وتاسفخا۵م۴

 ۔۲۲۵ (ئ6٣) ۔ےے
 222 رسو سس ےہ
 تم ۔ے یہ

 ۷ تویہ

 1س

 ۔ےاوے ات ازت لین وک ید __.

 ۔۵۵۔(لباج)
 ےل انب یر وا لوک ید.

 ۔۳۴ ( غغظدر ر ماما ارچباک
 ۸ر یس رٹلا ںیم

 ۔۵۵۹ (لوا ق)۔تما
 رگ ہلا" ےروا وک کان یش سس

 ) ۔ بلط اے رکب لاذ
 ۔[١۹۰د

 جار ںیم کام نا اک ہت
 ۔ےس نکال ان نداکای اھ مڑ

 ۴۷۱۔۷۲۰( )
 ںی ان اکی پ تادابعک فرم. زون کا ںوب +0

 ۔۵ ا
 ینا ا فرس ند
 7 وا اپ نیو طاس
 لا ج) ۔با۶اک]

 ۱ ۔۵۳۱
 اھت یہ کیا ینا نعت

 2م لواچد
 (لاوب۔ نالع ا ایا کد لیتے
 دو وج 0

 و. ےہ اند یکن اف ےہ
 ۔۳۴-۔۹ ضر

 رہ می لا
 دوا ٹایاوا و تم وکنو
 .ںیہت دور عا ںیم می ر27

 ۔۷٢۲٢۴مدئ
 ےکتانتاکیداساپ نکالا.

 (عخد ئ) ۔ ےہہک ماظنن
 مم ور



 تر
 -.- ےک ریپ یکن یا وق ہلاک
 - ےڑ اے نس ول دترضح ےل
 ( جر ۔ںیمے ٹال لو

8 
 : ےہ ےئل ےک عمان ٴ

 تک ۔تقا نب

 0۷2۷ ۔ ۵
 یا انک ےس لا کا و _..

 21 گنا ماما
 ۳ض 22۰ ا

 وک ےس
 جد اتلساجایک ںوروککں یم
 ۔(۵ھ- ۔ج ا

 کے وہ اھت در قت ںیئانکید
 ۔ 9 ۷٣غاق۔ ۔ےو

 س0 7 اگ ںیم عید ۱
 اھ ۔م غاصس
 تا ےے0۵

 7 اوڑکورھکنز ےڑرلا ےن
 سر ٹرفآ اندوک

 سک 7 یو

 ور تاب ابا

٘ 7 

 +  +ە۹9۰۳۷۵
 علی ا الخ یت داتا

 3 ا .

۷۷۸۲۹۰۰0 



 ۰ اس ۸:2

 یی ترضل لب اس |1

 و ھ 777
 جرل۔و ایگ ماناک'لا نتفو

 ۹ك
٠ 

 ےس... 7[

 172 ا مد یا باک عج
 ۔۵ ۷۳۔۲۹۸۵

 ۲۳۵ (مدد جد ۔نارق یم ۔._
 (۶ع۴ ھ۴۳۸
 ۔۵۵۔۸

 ۔۲۳۷ مد نیر گو رک

 ۔۲۳۴( من ۔تعصینب ےد
 ۸(من ۳۹
 ۔۱۵۷۔۱۵۵ ۔|۵۲۔۱۳

 ۔۲۵۵ ۲۵۴۲۳۰۳
 ۔۳۲۲۔۳) ۳۔۲

۲۲۱ 

 ۔۷۷( عد جد.نامددابین
 ۔-۹

 ۵ مر ۔ہںطحروازام یجب _

 ہٹادای نوک
 مد ۔۱۱۵( مدد اترا اھت ےک ان زخ

 ء۳۳ ۔]٭

 اکے کد ام تقکوک لا
 ۔۹۷ مٹر 3ا۸۷( مدقر

 ۔۰4

 بلطاکے نر گوای ےس تزش وکلا

 ۔۹۰۰۹۹۷۳ مر

7 7 2( 

 ء٣۱۸۳( لدا جز .ےب۔ایاھگسے ۱

 ۲ ۱۱۳-۱۱۵ (مودٌعر

 ۔ریپ بولف یاس ا تارخا ےک یا
 ۔۲۵۹ (مودجر
 ےر لو م ںوم عا

 لئان ےدای اگلا یب ےہ

 بند ۱6( ]۷۸



 ء۰1 3 .ۓ ای انوڑڈ
 _ تو 7 95

 ۔٥۵+لراڈر -
 اک نا شے
 رذا ابد سر باط ای سو
 .ےئاوآ و جاچکا ناود تر
"0 

 ھ۱ 72
 ددئ

 .ک یس ٹیپ لاع ےکانلاوک
 ء۱ حر

 ےک. " (ےڑیم ےک 2تک
 ۱ آ بلطم۔

 وے وے ولا

 ۲ ۔ سر
 ۔ 2 اجر 7 چت
 وع اک اضا او

 ٠ 0 )۸م مس مااک

 ى _ عنگڈلادز
 : ٠ م1۳ اول
 ٠ ماما
 رقنپ اں /ل-

 2 ّ "۵م

 ںی لئاارن



0 
1 
3 

 2 0101000۳ اک را 7
 مو ا کورس اہ تو یت دعوی ا وع یم کس ےک ا ا تح

 ۔۳ ((غراتر.ےب براک
 ۲ ڑ۱ ۹۴7-۵ "0۲م

 ہا / ۔ ۱۳-۲۹ خ۳ جر

 | ات) ۲۵م ) .4
 ما ۔۷۳۱

 ا فا ۳ےک بر ڈیل ۔....

 شرفن ےک یل یی ےک لا

 ۔۹((٣ جر .فباطم اکے وہ
 : ۔-۹ھ

 رک تقادصو یتا اپ بر ۔..-
 ۔۱٣ ۳

 پپر را یو س ےک فلا
 مس عجز ید یکے ن وہ

 ٦ ۔..
 لقاجد ن یکک و اےک

 سر
 ۔۱۹۸ ۔1۹۰(مود خر
 رت اک اتا تی

 امان بر سر انک یت قلم

 )ا می

 کب رجم اگ ٢س و
 ََ 5 را تان

۳۳۳۳۰ 

 لات
 ۔۷۷۱ یانر

 .ےا نوٹ ںیم نلاش ہوکر ہو ۔..-
 ۔۲۷۱ اتر

 ےئکر ناک یر اجروف ےک پیو ۔--

 ولا تام ا ےیب ےک نیلا
 ۔۷١۲ رھچ تر

 ۷۴۸۰م و نیلا بر.

 ہا کر ظہر

 تر ا |بپر--

 [/ اپر
 ۳٣۰ ۳۷٣۳ مار ا بر ---
 ۔۵۳ ( مشن ز۔ ناظر ۔..

 ۔۵۷4 ۔۷
 ےک ۔املاپر ۔۔.

 (مرپر ںیرغموا رثع .-
 ء۲۹٢۱ ۔۹م۹۲۳

 مم ابو | لیبیا.
 ۹1۰۲۹۰ ۰٢۲۶۰٢ ۰۲( تر

 را

 ےک رٹ سا
 تفص م1 ےس اھ ےک تاذ ما



 ٠ تی 8ق 5 تک

 کر یس و و ا تا غم
 تہ

 2 رر ۱ 0+

 ن۴م ھیں تا ھی ضط حر

 و." ھی کوک در 0 7

 و ر تر قر ئل ام مایا بس : سس

 و لک ڈو فو مت ناک
 می سا ٴ وک اف ہد ایدا
 : ۷۵۔۳۳۴۰. جر ںی ےن فالخ
 د۵۵ ف0ا تر سیم م١س

 گرٹلاناج ےہ ےس فال تے
 ۳۷ مرگ ےب تب. "مسا مے سی

 ےب تما زس م۷ ۔ ٢۹ ٣ ۔ لام سے
 د۷ (ع۸اربس مکی مینا ات اول.

 ایٹ ز و ۱ یس سے
 ےس ور فل

 تارا نیم ے رام یئالص ا.
 ےس لاوفغاب
 ۳۸23.۳٣۷٣٠3۴ ۸ك ۴ر .تاراشرا

 َ رب ود فا...
 ۶. تخم ال نام ا اک
 ا ساس سمت

 ہت ۸5ر دق

 ین .٠ تشکر دار اکی

 ت ا ا



 وو ےل کر لہ ےس رسم ول وھپموعقوہ مہ سس وس سہ ا ےہ یر عج یب ےہ یر ہم دوموعہ

 ما۷گ/ںدڑ)آِہا درف/نرم
 ۔۵۰ ۔۵(1۲۰۷ر

 ۱ -۔ںرر
 ۲۹۲(غدارم وم عی اکا .....

 ء۷۳ رش ۔۳۷[| ۔۹س۳

 راہ خا ےک پلا یاسر قر

 ا یر ۔م۱۔۷۳(لدار
 ۱۵۱۷ ۔۵

 ۔۲۳٣ مموِدع)۵۹۸ ؛لو| خر
 غذا ۱ اادفام تق انڑلننب

 (مابب) 4ا+(ؤ۳ئ۷
 ۵ن۲۷۰۵۳۷ ۔۵۰۳۷ ء۹۸ .۔ م094

 ا۳ رگ ہر ۔

 ںیم نم اظ اک قی زر.
 اعابیر۔ تے
 .نال۸۰ 4٣۷ ۔۳۹ ۔۷۰۸ ا ٢ہ

 ایدوکب سرفاکد عماد ڈو _..
 ََ ٌ ےلااب

 اگت ماما او گایو قزر۔-۔
 ۔١۱۱۳(لوا تر سٹاف

 لاقڑزردارے قزرکیشا.-.-
 ۔ ماہر ۱۳١ (خغس جر ےہ

۲۲۹ 

 ۔(۷۷۰۔۵

 ہل 1کل الع زر یم مالا -- 7
 مک ۸۲ (خسامز.تلبفخ
 ۔۳۳

 ےک ک قر اک اد ےس
 ۱٦۲ (لواترء اجر ںی

 ( مح امر ےہ لضپاکر شا ہد. 7

 دن یب ری

 .-0 تالا ۵ قزر٤ یر کرک ۔ےی :ے پل اذن امر لن.

 راماک اکا یب ایماکی کت رخ
 ( مدد -۷٢۱۷لوا تر. ںیم

 _- مم ہم
 لاعتہ زر بیطو لالع فرض :

 ٠۵لا مجاکے نک
 ےن کٹس سیم خال کلالع قر.

 ٣۱۳مر ۔تلیفن یک
 باوتجای کے قزر تابیط ا

 .۴۲۳۷۔۲ ۳۷ض
 ہدا٥لے اناج ڈر اکی ولا ۔ے-

 گننہلجایاک شروا ےارک
 (۸۳ غار ےایتدرک

 ۔۲۷۸۵/(راینل ۹

 باصےی ے پان اجوکس یل ۔۔..-

۷۷۷۷۶۵۸. 



 ےک ں ورزاوروا ںوت انچ ا

 رت تک ۱

 ۲ ن٣۷ را ےہ
 وے ہں وک لرڑو ےتارفلا ۔۔--

 5< رام رد نو قنر و
 ۔۵1۔۵۶۰

 :ہرایرواےاد یس
 یو۵۷ جر ےہام اگ(
 نئ ھ7 ۔ںییزر ےس و ےپد ےکر ٹل.

 2ل عا ناطے ہر بام اک کک رئیس
 . میم وکوف لنا راس ات اضراک ۴ قال ۔ھ)م ھ۸ ۔0۵
۷۴۴۳۰۷۴۲۰۰ 

 :افرفر قطر یزاج
 لا تالاب ائے
 ٤

 را اتا اتنا یئوھتاک ئل اوج ۔۔...
 1ت اض ای ااک قزر ےہ ےس ۱

 ٠ ںی ناکوکٹ اکا ےک.
 ۰ ۵۷2مو عر. ام

 کرا ہت ت ظ اگ یھ وو

 ۸۷۷۷ہ



 ر۳۳ لیا جر آر
 تکیے اض ور ز.--عفر
 ۸٥۵۔۵۲۴ ( مرد ز ۔یر إ' 5

 ء۳ ۹ ۸(مر اچ تا ۔٦ م۲ ۹

 ء8
 اکۓ ناج نوھیپ ور ںیم علاضا۔ -.

 ۔۲۱م ایچ پر ۔باطم
 ےڈلا رک یھ ترضح_. :

 زر س فط یا تار وار

 ۵ ۶ض ات۔ ید کری
 (ماللری گر مگدریر

 مالی تر یتا.
 ۔ من س:۳ م۔ا سحر
 مالا عی کریم.

 ںرلا ور
 تن یے یر اس

 ۲ مر
 خ اک ع یت رطح ےس ییا
 ۱۹۲ (لوا تر ئل دم یک

 ١۲۸ :لوا بر بلطاکش ان زور _
 اک ورابیع نیٹ ےیراپ ےک سما ۔۔...

 ٠۔۷۲۸ (لوا! عر روضتلایل

 ۲۳۸۳م :
۱ 7 ۱ 

 کے ارجا 7 ل را لوں یمن جلے ےس
 ؛لوا جر۔دصقمل صااک بس ا...

 ۔۳۱
 (لرا بنر ںی ماکناےک دا ۔
 ۱ یا

 راہ ظلم تما یکن آف وزن...
 ۱٢۳. (لوا جر یلرزاب

 تن نایا ہا اکراد ہزور ۔۔۔

 ۲۹ مت جر
 ہت یو

 ۔۱۷۵ (لرا جر

 ڈیناترش یب ٰئاطار یس
 ۱۲۷۲ لو]ر

 2 ےرڑور یسک روف ٹل عا

 ۔۷٢۱ (لوا٥ر ماگا
 ںی تقفو ےس تار...

 ۔تسزاجا کا نب بو اس
 ٠۷۳. (لوا تر

 ےر ںیہ ںیم فاکششابتدلاع ...-
 (لوا بر تٰنلام کی ئاب بن
 . ء۳۴48

 (اظ اک ںیم لاش ن.
 ء۱۲۲۱ (لوا ٤ر تانوا

۷۷۸۶۵۲۰۰۰۱۳ 



 ۱ 7 ۔ ٤گ ےرڑور طفلاک "تعا “ےس ً

 8 ۔۹ ر۳ نر لتا

 ۱ . ۔١٥۱٥ (لوآ جر
 ' وس

 ۳۴۳ میا

0 

 _ ث٥ ۔ھ۱ ۔۳۸۳/(لواعر
۳٣٣۴۷ 

 نا ا سا أ 7 ٭٭
 ام ےہ تعا ا دا کیک رخ ےے لا تیس ۱ ۔.۸۱ (لراٗجر
 پی اف

 ۳۲۷۸۰ ۳۲۷( جر دبایا ےک اکا ۱ ٹر ٌ ٣۳۷ رم نر
“۳“۳'ژْ 2 :اھرا اک اروا قاتلع تار ںیم ںویراسبعے

" 

 ۱ 2ك

 هر ےرئروطل ہڑور_--

 ۶ے نیا نا

 و 6 2 . ٴ
 اف تم لاس اٹک ہت ۰۳۲۲ کت ھی امت کہ یم...

 1 7 1 تن



 تب ان ناروا دانک تبع
 مکہ اتد ےہ تاج یھبکی ایٹ
7 

 ئی ے2

 ۳۳۰۷ مک کان مر
 ےل ےس تا تام...

 0 ان طاکرب ےک سے
 ٠۳۳۷ نر .ئاھک

 ۱ تما ور ً
 ہا سینے را ےک یا...

 ۱۹۱۰۱۸۰۹ (م۶ ۷۳ ۱
 :۔۲۲۷“ل'وٴ6ر۔ دی ںیہ یا ۔ ےگ

 ےس بیت مر ار
 مارا 7۸ ےراا ےک اب ےس ۱

 ۔۵ 4۸ا :

 ۔۲۸۹ (مرار ا '

 نادرا کما ایپ ےہ ےہ ہک
 ء۵(۱۸۳)ت) ٣ ء۹۰4۳

 ۔(

۲۳۳ ۱ 

 -۔ںنر
 ۔٢۴ 0, مئی .-
 اناھٹنا ہر اف لام وہی م ےھت...

 ۔۲۲۲ ؛لِد اجر ۔ےپروس
 تر
 یکے رہ ڈ نای ار ت خا ام

 ۔۵۳٣ ×۷ (لوا چر تسالع

 2ل
 ۔٦۷ ہک

 7 جر نییاک ےک ایما ۔-
 -۔۲۷۳

 (میدا٥ر ٹن شا لی یے >
 ۔۲ ۸

 ںیم ناک ا ےک گلا ندیم ہو ۔..-
 ۰۸۲ مد نر ےہ یز لا

 مد نر ےس ترک رظلاوو --

 ۔۲۹
 ۔ئت یخ ںی ید ےک ایام اکی -

 ا۲ ۔۷٦ ) ۱۳٣

۷۸۷۷۶۹۲۰۱۳ 



 ۰ ےنھوفکےفگ -
 :ۓگت ھ لام یار خوار ورک

 ۔( ۸4ء۱( مدار

 ٠ خس او تی گرا...
 ایک ا و ںیہ گول کد فرص
 ء۹ یک 3

 ال مؤوار ۔--
 د0 کے یز

 ۲٢۷۳۔
 ۱ ۔ےس از کلا شقلکزی ےک

 ۔۹ (عغو نر
 ۱ ۔مھاکے کوا لام ..- ال

 مہا ۱٣۲۵۵م۳ات)

 ۴ تر ۔ ۳۷۳ تم 4َ
 - ۔ك۴۰۴٣۳ اک ٴ

 :۲۳۱۴ ۔.ت. ۱
 اھ ںیخانننگل ام حس یب تی

 4۹۷۰۔۵۹ (م٣۷ جر ےہ

 اکڑ ما تیا یک ظن

 کت مار قام ما اگ اے

 2 رم ہوا اے ریٹرذ تل

 ٌ 7 مدد عر ے ید ۱
 اگر مالا تی ا نا
 ر49 (مد جر یڈنولات

000000 

 ہه 0ن دصاقم اکدای

 ۴۳۲۰۴۰ د۷ ۳۴۰۴

 27 7 ٦
 2۷۷ غرڈر نا

  لؤلاو نال ناک اکا اک ا...

 ا مابین تیئا الا ںیم ڈ ...

 یل کام فیڈ ٰ
 ووقصعم ٦



 و ' ا
۲ 

. 

 مس دے .۔.._ صحبت از لکل جب ےہ ںہیں ہھے وس ناصنرساارج

 : رر

 .٣٣۴غدۃرا۰إب ںی نزاکب رع

 ان۰۵ (مرر ار اکر قسم...

 ما کو طع

 2 نقسرئ ۲ تاک
 ء۴4 ۱( مود دو جر ےہ ایہ

 لام ھ لب ےک یداز 1 ی۵
 ۰٢ زد رم لوط ا مانگ

 لا | ےب ےک دم اک ںورار ت

 ں7 مور تر لاتا

 ک ہل یکم اف ئاص۔.

 ۲ ہ(مرار لمق

 ۔ ھم ما ایل رر زر اپ ا ۔-..
 (٠۵ َت

 کرم یا

 ؟ںیمڑئکس ےیڈ ٠

 ۔۰۷ (مر نر

 تر 7

 مو 7

 ۔۷)۸ لدا جر لم

 ساس یز

۷۸۷۸۶۰ 

۵ 
 2ام ا

 ء۳۹۱ (خرٴئر تیلاور طلغ

 و

 _۔-۔عنر
 میرا ںی قی قتیل ن۸.

 ےک تز!آررڑلرو ۱ رک

 ۔۱۹ ء۰ “ا (ٹاپیائ).للد

 ۔|۸۳۔۵۰ ۳۵٢۷۳۴۱8۷۱

 ۲۳۳۔۲۱۹ ۔۰٢. .۱۸ ھا 4۷

 ۔۷۵۹ ۱۲۷۵۷ ۔٢ مہ ۷۳۹

 ۔۳۷۷۔ ۳۵ ۹۔س ۶( یے مع

 ك۴ ۔۷۲۳ ۔۱۸ ۔۳۸)

 ۵۰۷۔۸ ۵د ۔۷ا ۔ماد
 .۵۵۱۔۵۲۸ ا2۲۵ ۔۵۵

 ا24۹ ۔۵ ۵۷۹۔٣

 ۵۸۸۰۵۸ ء۵2۸۳ ۔۸۱

 ۵۳۸ مور 7۰

 ء۷۷ ۔٢٠٠ ۔۹م ۔۹ ۳ ۔ن م
 ۳۷۰۵۔۰۷۱۷ ۔٢۲۱ ۔٣۲۱ ا۸۹

 ۔۲۳۵ “۷۷۳ ر۳۷۹ ا۳۳۴۰
 .۵4۹ ۔۵۸

 قال اےس ںیم نام او نیز

 ۔ ٢ ٢۷۵ ۴ ۷مری



 کروز ےے او ےن ای نوپیکا و1

 م ا ا تے ٰ

0 ۱ 

 ت0 ںیگعا۔۔۔-ن
 غالبا

 ۴۳ ۷۷۳۷“ ٠
 "4ھ" .٠ ےک ن انا ےک یب اوکن ور
 ۱ تے تک

 تر پو ا
 ۱ ناکام کن الا سیئانییمڈ۔.-.

 و رم تالع عفاومےک
 ٠ مٹی یڈ رہو یک فش. 1

 ۳۔۵۱۹۰
ٌ 

 7" ڑایک کا ع1 تک 5
 کو حج ے7

 ۷۵۰۸ (س7

 تپ :ممو

 لک

 ا : و ٹرزب یرلا سیا گدنور یک
 ا _ٌ تو مت شاپ الو ےک ت

 ۲۳۵۔۰۷۴۰ ۲۲۹۷۲۲4۸٢

 ۱ ریپ کدو تہ



 طو سما پا می

 ا

. 

 : ٠

ٌ 1 ۲ 
- : 
1 

 یا

 اک دئے ہد

 ترخ ا سیم ناچ اجر ما

 مار لار ےتتارسيک

 ےس یس رس ]
 7 اروا ناز ور ے تمام

 تما ا الاو ےس اج لا
 ء۸۹ ۔۸۸۔4۴ می یہ
 ے۔ ۲۷۳۔۸٢۲ :ظ)| ۔[٣|۔ )۶
 _ ۔چب )ھ۲ یی وہ

۷۳۷ 
 اج ٹاور رن ںیم تما...

 -.0 اج ےنداکریکروا ےگ
 ۷ئ۳ ۷۴۱(

 ار کرس ںتعاقب.

 ےک نشا ا زب تیز ےہ ترک
 1 ےد یڑاوکی لنڈ لو

 ۔(۷۲۳۳۲۳۷۷۰ ۔۷۸۹ .۲۸۸

 گنا کدالھپ نین سی! ہتم ابن.
 ےساے یرھگو ناک ادا
ٍ7 7020 

 وک ۔۲۰ ۔۸

 قلع یم لاو ےن فر سسا ۔.

َ 

 7 ے اہ تاذ یک ڈلا تاب

 ۳۰۳ ۔قند بخت

 بے یک

 ۹ مس شعر ۔پلطماکۓ رہ

 ھ۴
 تانزا ےک ندروادتار یار!

 ۔اع تیر ےاھکر باصاک
 الیئلن دروا َّب ہدربوکت ا تار _ ۱

 ۱ مرے ای ایگاان تشواک

 ۲۲۷۔۱۵
 -7 ینام] اک ندردا تام

 ۳ مکر اڑوپ پوش
 مان ام انے کشا...

 ۔۵۹۹ ۔ف۷۸۰ 2۳ ما
 ا ایک یی اھ وکلا سیم نیز...

 اما ہے ارگ اب وا
 3 مشیر َ

 ےر میک ا ا رو

 ا لن 0
 والد صا ات

 ر۳۷ ۳۲۷( حر فالخ)

 (لوا یر رس ادا اک ئا

 بند ۱6( ]۷۸



 ارم سم سس

 ۸۱۷۳ :|٣ تلوعاک ا...

 ۲۷۵۰۳۶ ا ز۷ ناز : ایچقع ےوڈ مرگےک اکا.

 ١ سیف ہار تیعحمعرارم ناف از. ۱
 ٘ ٣۳۷۵۳8۵ س۰ لا

 مول اک یس یک رگ لت مس اتر بات اکی رت ےد

 عرس را ےرق ڈا وا تلاھ یگ اے.

 اپ ڈرو .. ٠

 ۔میصے ےافاک
 ٣ م٣ تل ریا یلص یک

 ےس گایا یئالس ایل ایا... :

 گویا ہانگ کک املا ۔۔.-
 طی قافآمام لیا ڑرہ
 ۱ ۔۳۲۳۰ ء۹

 ۔ ۴۵ 1

 سا .۳۲۳ )٣'( ر ظن قل ن وان
 ۱ 1 ٠ ۔۳۷ ۳

 وو ینا رت فاغ کت قوک مم ۷
 جو

 کب تار بو

 ۔١٣ (ھد) ۰ کے

 ۔٣'مك۲ (لرا جر

 ہی مم ز۲۵

 ا مح ۵ ہا



 ےہ یسھتووسوسد نر

۲۲۹ 

 یک انکے ترشاب حق ۔.
 (غ )مما یخ ںی تر وص
 رے ۳۹۳۷۰۷۰۸

 ان وک ییا یڈتتلاع سک...
 ۶۳۳ حراگے اب درا مر
 ۔۳۱٣۳

97 7 
 ۔ےئہ ںیڑکق اسد روومم ایگ
 ۔ممم مم ۔م مہ ل٣۳( من

 یئالسا ترکیب ہمازروا اڑ.

 گرابعم یت نج ےک ترزکع

 ۷۳۱ میسر ےہ امکناچ یک

ًََ 7 
 اب دم اکر اجر پںم ایم

 نب سہ یک

 و و
 ٦ ۳٣۳میر ے یھی

 انشا ....
 ۔۳۳۲)مرس جر ےب ںیم یزال

7 . 
 کک اج پک ااطعا کک ت ملت.

۵۵ ۳۳۲۷۵ 

 ۔ےس ںی ام مل ام یو ۔۔..-

 ۔س۳۳۲ رٹ رر

 ان وا ابضواعم انگ وع
 اتا جایکں یاد ا ںیئتبوص
 ٴ ۔۳۳ | مور

 ناگ وس لکل اتر.
 ای و 1

 نم یکم حب یو تو...
 ہاوخ عام ید سوکر

 -- رم ایکدت اھ کک تا

 ر۳ یم علم. روس

 ۰۳۳۶۶ ج اش یک یز توثب
 کب تیر ماماجاماب اک لئ فھایکہ....

 رابایاکہ ےک ےھت ہار
 زا“ ۳۴۳(اس ت دے ہنسا

 اج تصداخ یں وو اوگرا یب
 رظناک ناف اوہ او روم
 ۶( حر ےہ انسا یکم اف
 لوث یتروع کت اک زم
 ۔سرس ۵ث سان اگے اج ایک
 ۔سرس|'

 ۔٣۳۳٠٣۳۳ؾك ا۳ )

 بند ۱6( ]۷۸



 ۰ اوس تنا نک
 یر ۳۳۳٣ا ۱

 وع رب تو باز ود
 تنا خا کام ادرک ازروا

 یی اح رم م ا۳س۳ ےہ
 ٘ یا اج ید الل یم ۔..-

 ں ٣۴۵ م۷۳ (مسا
 ا وک لک 6 روا اک اک مات

 مرہ ےلباکآ۸۔-. ا مس طر یا ۱
 ٘ ا 7۶ ۷۲
 :ٹتواعلا ال ہک اپ ےک ےس مر
 مرایر تعاضو کاما: 0 این اناکت زعم

 7٠ سی لا

 ےہ و وا ا. اسم( ك۷ س چیر ا.
 ےج ےہ دو سک اھ کان کا ایاگر اڈروا ال ۔۔۔--

 ظن ز زہ یو قارزئا 1 کے ےک اک کت و ء0 و
 ٤ و "ےل ید ع

 پت تممو مس جر ےال
 ا رس تدعماپ ےر ولا :

 یا ا کف ام
 ا و تے

 بر عر شا یلہیج
 : 2 ٰ رر یضےلخ



  ۱/ماززان ٣۵۲۳ ٢۵۸ .
 . ریزاوآل روصزور ےک تمایق ....

 _.ےگ لوٹ ےڑڈیکر لا بہ
 ۔۸۳٣ ٹزچچر
 ےک ںودرشزور ےک تہی
 :(مدا).تیفم کک نا اج

 ۔۳م (مولع ر۱۷۲ “۵٣۵
 مرسی نرم ۹۰۳2۵۰ ٴ

2 0 01 
 ایا اش ازور ےک تم اسف

 یر یا نیو
027727 
 او

 ڈا ان اور ےک تما...
 ایاشکا ہزادددت اسے کا ہک
 4 +۷( نابپترالے اج

 ۔۳۵۷ مرگیا
 .تیوض قال خ ار ایک ا _..

 ےہ ے۱۱ قر
 لو لیس توڑ یکدم سس

 ۔[۰۳۲۳٣ ۔ا۱۳ ری کلد

 ۱ ۳ ۔۷

 ےک تدوتو ر وا علاکما ےک ایما ۔۔-

۲٢٢ : 

 ۲۷۴.۲۱۳ ۔۳۹ (د عز اد
 ۔۳٥٥۵ .۵۵۰ ۵۴۲۔۵۰

 ۲٢ ء۳ -۷ ۔۷ك۷۲
 4۹۷۰۵۹ ۳ ء۰۳٣۷
 ۱ را چے ۹ ۔۸
 ا۸۰ ۷۷۱٢ ۔٣۷۷۰۷ ۔٣۳
 ۵٢۷۸. ۶۷۹۱| ۔۷۲

 لںورر یىی قئانرب کوس

 دم قربان
 - ایروےک ترایرو |توہ۔۔۔

 مدار تیفکل کرن
 .۵۳۸ ا۵د
 ہرنززور ےک تمایق نام اود م
 7۶-41( ۔ےگ سیئاج یک
 ۔)۸ مابین ۔44

 عوتو ےک ساعت اک رکب اح ا...

 سے ےس ںیم الو ےک کا
 ۔۷

 راےس لاعا ےک عاوکں وگوذ
 .۵۳۵ رت اگے ک اجہادرک

 یارو ےہرخں یئایمد املا...
 مارکس لا ےن ا ند آف ےما
 ۔۵۳۱ مادے سان یب

 بند (16]6 ]۷۸



 ٦ اب
 ا۷ بیزتز وو اس ےن عل...

02 
 یس ۱

 ۸أ امر ار اھ

 کو ہی ےک لرز
 جے ۱

 -___۔نشڑلا م تر تم رگ
 .1ر کہ علا یب ےھھ نا...

 ۔۹۴ دامت امان

 او ےک لات شا اگ یس
  ء٥ا رکا و

 ۔یوروا توا ال رر -

 ۔٢٠۔۱١۱ (ماارگ تیر
 ۔ را ئڑرن ۃئاس ےک علا...

 یت یس ٤

 تب
 تک لو ےن

۷/۳۲ 

 ِ ااگوف تک ٰ

 . : ما تے

 ا و
 0 ۸ ا

۳۴ 

 ۱ ظاال پس مرا اھت اوگ ات حس
 ۱ لو ےس و یک ورم

 4 یت وے
 َ ؟ھادب

 نا نس رے یز تفحج

 ۱رہ یکالطوک
 گار تلی م۱



 ۱۲۵۰۱۷٣ ,ر نر
 لا ےک نلا سیرئاک یے...

 ٠۳۵ ۱۳۳۷ یت او ادب
 .بجچلاک نار توانا یک ۔...

 ٠۱۷۵ كِ)

 سر شا
 دان اوم کد یفاب تمایق ٠

 ۔۵۵۸ ۰۵۱۷ ۔(۷۳۷۔۵

 ۱ ید:
 ٤۱۳۳۳ج) ںی ےراب ےک سا

 ہا۷ك۴۰۴۰۴

 . ہ۸ (غس ا لاھاک اس رت.
 ۔۹ ا141 امان ۹

 ۷۸ مسافت اکا لم ۔۔

 ۔۵ ٦ و

 ۔ماکا یک ئی ےک لیس ین _

 : ۔۸۳ (لبا٤ر
 نژاد اک ئا سیٹ تی ارش یب.

 ۵۸۱۔94 رس

 لالوا ایکن سایک لیا اھ.
 ۔۹ ۲۔۹۱ رکی زس یک

۲”ٍٔ۳" 

 تیر یم ےل لاوم ےک تہ مالا ٥-.

 نار ےک دو تدلشرو ا

 ك۹ ا نر. ےب ویک تن

 7 ۔۱

 _- ناظم
 ۔١۵ (خد نر پلط اک ا
 طض را بق رس

 ےرج وروا ےرک قالصا<

 ۔م۳۲ (مور خر .لزاب

 تابع یک لک ناک
 ا اہم اتر ےہ افم ےک ےن رک

 نو

 ۔ تخلام کے یک دس لا ..-
 ء۷۷۰۱ راہ تر

 ںوتیرض یی کمی ولی کل امت سا
 - افزا انرکہ سک شا ںی
 ء۷۳۳۲ ۔ك۳۱(مرر جز

 اکے رک جس ےگ ےک
 ۲۳۳ رر گی:

 کد خاک زس اکن اس آو نییف۔۔..
 ۔۵۵ نس نک انکو

 2: ۲۵۰ مان

 ۳۹۹۔۲۷ رر زا کدی

۷۷۷۶۰3٢٢٥ 



 ر درس
 رس کک وکرم اپ

 5 ۔ ۱

 : سس سج :

 تر وک ڈی ج
 ھو ےہ ۱ 0

 ًَ زس روآ تاک ا تی وک سس
 . 1۴۳ ]۳م رر بنام ایم الس ..-. ۔ ۱7۰1۵ مرد تر ۔ماعا ےک ا ِ

 ئی لسی کد ہیلع ا لی ۷۵۳۔۷۵۳۲ ۔۲۱۲ ٣(۱ حر
 ا بلط ابن. ۴۲۳۔۲۲۳ ( یت“ 4٠

 پ مک ٹک ہری ین وتر وس یے بس
 ات ء۱۸۸۶ ۃن 0وم لزان تم

 _ او روا نھی ہد یمأ۔ ِ
 ڈک ٣(۷ ا اکر

 ۴ٔ تما کر افکرکن سش ہروس ۔_.-
 : لم ء۸ و :

 ٠ ےہ 1 یم ھو بب بمسسہ

 کسر
 وڈ کا تک ۱
 نام وزان گر .. عش تر

َ 

 موم “تاک لون...

۷۸/۷۲600 



 ۔۳ ٣ ۹ اس۳۳ ۸۹ ام:
 ۔ھ۳ ۱م نر ۔تاااع ےگ علا. ک

 _ تنلنیتمرمرو| از اک ا ۔...-

 ۔۰4 (غ۸اتر

 "مس اتر یشایکت ود کالا...
 ھ۶2۲

 ۔مازلا اوج اک یرگوداجپ نلا ۔۔-
 ۔۱۷(م۳) .4+(لداجر

 ۔ توادع کل اما فب ےس علا ۔-
 ء۱۸( ۔۸۰ مایا

 ۳۲۹۰۳۳ را ار

 تو ئافود یک ان نلارپ علا ۔۔۔۔
 جیش واک ا ںی سج

 ء۳۶ ,درامع ار ٌ
 سٹ رکا وع سیف 7ر ۶۵

 ۔۳۳۸/ اپن: ۔ںیتاکارز اطع

 ر۳۳۹

 ۱ و

 ۔اناجایکر صا وجے ےک عا
 (ماإہ ام ۔۸ فا ویب

 ء۳۳ ۔ رس “۹

 روا نج ںیم ںدرکنشکیک یک علا _<

۷۸۷۰۶" 

 ۱ تک ا ا ہرلاو . ئلا۔۔_-

۲۵۵ 

 ٠.۵۷۲۳۳ نر ےھت لاش ےروزپ
 ء۵۸۷۹ -۵نئ۵ ۔۵۷۸ ۵۷۔۳

 ئی اھم لایلوإ کل ورنیوگ لا ۔-
 ۔۵ )ان2 ۵۷-۱ جر رسی
 بلطماک نو سا وو ےیل ےککانلا
 ۱۸۸۔۱۸۷ (غ3ای)

 ےک یی ےک 0 07 ٴ
 تقیقزلں اروارتاو اکے لاج

 رس ۳ی ایس س۷ (ناپاتل

 ۳ /ماپار نئ! ۔-
  ۳۳۵اھ ۳٣۳۸۰

 لو کار یگ لا

 ٤(( تقیحولل ارواقازا
 ٣٣٣۸ ام ۳۵۵
 ناک لا یر قم ےک ورک

 زر ۔٤14 ( مو عر

 یو ا ای ایبک ن لا ںیم لاگو او

 ٣ ٥ مس تر ان مال 7
 ء۷۷٥۵

 اہسروا ےک وہ کرام ےص سراب...

 ۵۷۷ (/ تر تار اکے دال
 ۔ےممی

 نر مد لعن اس تفحے



 ۵۸آ ۸ (مغ٣ تن

 : - الفت فا ایس ےب ےک نا
 24۸۳۵۷ مسح ر.اجابا

 ےب شوخ سکت تر ےن وت اڑ

 ۵٤ ۵۸۵۱م ) اھ ایاوگ

 0 امر
 ا ا ٴ

 ا ۔٢۵

 دن جھٹ اک میر تو رح

 اک دال تقر ےک ںیوڑلھن.
 00301 مست اھت ایک وذ
 ۔غے۷

 این لت اڑا ےس ترس کا1 .-

 ۵۸۱۰۵۹ ٣ "نل

 تالا ےک ںولدوب ۔-.
 رم 20

 سم "ما ۱
 لیا ساز

 لال 7م سم

 .>.. .۔:م) (یلوإجر
 رمز دعبےکانلا ۔.--

27 2 . : 

 ناول ت ایہ یک لع -.-

 ہر ٦ و

 ۸۱۲ ء1۸۰1 یس

 تی رس وراام
 7 ۳ ماہہڈر-قض لا تام ض
 تہ یر اب سر

 : ایام اک اتنم۔ ۰
 ٠ ت۷۱۰٣۳براب بس

 تاک ا ٹا یئالا

 ۳۶۷٣۳ س۳۰۳۷ /؟لرات

 ۴ر ۲۴٢ ءا۸ خس تن ںی رک
 0ٔ 4 تپ 2

 2149 ۸4۸9 تم ٣َ۴ك ٍ

 ۷ك کو 5



 .۵۰م۔ ۷۹۸ ۷۷ ۷۵۳٣

 .۸۷۸۷٦م۹ ء۹۸ ۔۸

 :ہ۵ ۳۷۴۔۷٢۵ ھ۰۴۷ | ۔ ھ4

 نی ےک ترین ایمر ۱ ٴ

 ۂ٥ٹیرلد 'ٗ 7 ک

 ۔۔۔-۔ لا و“
 (لوااجر یٹوتل میک ع الطصا ص1

 ۱ ۰۵٠۰م ان۷۷
 را انککےس لیلا وس اکرد و
۸2 

 .انگشےےس ییا ساکب اک با.
 ۔۲۹۲ ,لراٗئر

 دو و. ایگ

 ۔ ۶۱۰ (لواار نیت الل طا...

 ۲۱۵۔۲۱۱۷ وا ےن. تلعاکپ ا...
 ٠٣۷ /لدا خبر اپ لم الخاکب  ۔۔.
 (لرا6)ازپ فاضلا فالخ اک ئ۔۔-.

 ۱ )٢. ۲۱٢
 ( لورا ترا واک و روا تراجفغ ۔-

 ۔ء۲۲۳ ام ۲١

 !لدا جبر لباقتاکدر-روارتیص_-

 کرم و ا رپ
 لاشکف دوام ںیم یردفدوم

 ۲هے

 ۔ك ٤. کت ام ںی
 ۔۳۷ ھ۴

 ء۲۱ |لوا تر حاکر وشوت
 ء6۸ ((مس ار تم اگ تر
 ءء۰

 ء٣۳ مواار یر شا ما.
 ٗئ الخاروا شام عؤاعدد ےک اے...

 ء۴۷۲۳ (لوا تر. تاناضعم
 7 ۔۸۸
 .شاکت ال اعم کدو.

 ۔٠۲ك / اثر

 راباہت 7ب (یگر اد جیحف دوم
 ۔۲۸۸ (لواٴنر .

 (لواجر.تروع رس نین
 ۔۲

 (لدا بر دسافہ سرور ےک ایما ۔۔۔۔-

 ۔۸4

 7يیی1 سا یشؤفارول
 ۔۷

 بند )6(6 ]۷۸



 ے5 تک 1

 یی کا کب و تاااطا

7 

 ےہ

 ہد ےۓ پاس ....۱
 اد ۔ت ہوش 0

 یوم
 اص

 " و

 ےب و ر7
 ا ھو

 نج برف
 تا و خا مت کت

 مم ڈس

 : ولا مزار
 . ۹۵۹ (ٹامخر

 )0۶ ےس

 لو ںی کف الا نلافلووج
 سوم غور عار. ےہ جا

 - ٹا بلا ناف... ۱ ا
 نی ا سک ۱ ۱ :

 تک رت رس ےک
 ۳ّ مک کر ۱ِ ٠

۷۷۷۸۶۰0 



 کن یت

۸ 

 ۔۸٥۵ ۔ھ۷ھ

 ال لاعواضمروو رش یوم

 اب ےسرشلارو) کی ام دات

 کؤروبابترگ
 ۱ تے

 ۔٥۷٥۵اذ سن تشغر

 غل ہا سری ار __..
 ِث

 ۔۷ .۵۷۸ ۵۱۷۳ شھر 5

 ہا زڑلا ےسرشےک لوگو راج ٠
 ۔ مم مضر نیا
 0 0م

 طب 7
 ۰ جے

 ۵۰۵۷۳ مم کر ۱

 یا ۷ش ار نئںیطایت__
 ٠ نیک گنا ہا ےس شر ۱

 ۔۵ ۷ا۵0 نیر ت7

 ےک شک وفا ی سے اتا
 مسند ایکں نادر پے
 ۔۔۷۶ے

 تاج ے درجے تنا"
 ماند رم نون اپ

 ء۵۵۵۹ ۔ددرہ

 ےک سب

 ھم اد ساکن اپ
 7 بب

 ۱ مک پے
 نت روم لائن ا

 رگ ند تقیکس عاشنا گڑ نت.
 4 ۔۳۵ ۴ /لوا تر

 ملا ر مک لتاکت دو کپ ںیصئم۔۔

 ےہ ور
 اراٹان ابا لے ک تموع کس ا...

 ےک فور نار

 مکس لعل یب قلع س1.
 : .۵۰۲ | لا جر منایا لسٹ ک ْ

 , ترا ۰

 ہس ےہ ماک نفالش یل بار _.

 مم ھو (لواب ٠

 0۸ھ 7

 ء١۹٦۱ (لد| 5ز ۔ںیٹ ہدایت
 ۲۸۸ (ئاب ار ٠تفاماصفم ےک سا _.

 برش یا ایدرو اباشاک تچج -س

 ٠۲۸۰۰۲۸۷ (ابپ اتر قفاک ۱

 َ- ررص سش

 ۸۱۸٣تا ر مغز

 ۔۳۹

 ٴ رض شکم لی یخ لو یھ ات



 أّ رشک ں ولاو یک 6
 مس امر .ے از ببفردص
 م ۔برسرم

 ٍ ےک ف۰ ۸7ھ رک ہجوم

 ۱ -لیا رت میم فام افاز .-- ۳۸۰ ء۹ مر ى
 7ر ےن یم د'ںیریرچو 2
 ۰ تم +۸ ای رر ف ترس
 ٠ 28 رھپ ہن وکی کوم ےک اکی.

 اہ ء۱۱۷۱۸۳۳,) ۱ ۔۷۹۸ :نیچ ان ھی
 ا سرو لئ ہچ کک انب ےک ےس کم اق خا 29 مظف٭ فراق اٹاوے نیلا مو ۔- . ٠ ےر اکو ات کوا یکاما ۔. ۔1۹

 َ ےئل اصادا فو نور... ۱ ۰۳۴۳ ۸۶ ١
 تو تو ےا مہر نر رش وا تقی کس ا. ِ ٍ 7ٗ 9و لو ۳ہو ٰ ح رر ش
 7میفف ےب یو ۱4۰-۱۸۹ ۔٢ ػ4. ١

 ای تم ےن !۔ھی ہ گ۸ھ ۸)۳ 4
 کن اضا وو ےت خا ۵ .۵۵۸.۵ ۵۷
 ۲۰۷ ۵ یک ا

 ٠ ۔۰۸ 7

 ع2۶ 82ٍ ٍ
 ۱ . ء۰٣۸۳ )۸۳۲ تم ۱

 ا

٘ .- .َ 

 ۸۷۷۷ہ



 یڑل

 ۔۱۳۱۷!لوا عر انکل اشوک وو ... ےک دن وک ورسفد اوس کارڈ...

 ۲۳ ۲ما ما ترے لٹا ناگ
 (لوا جر اینلم ان اکد لان پین. ےہ کش انگاماخو ےسیرٹ لون
 ٴ مم ا۵ ۷۲م ۔ ۷۷۰ ۔)۸ (غا+یانىر

 (غساتر اما بیطلا لاعوکں ورد... ہے لا روا تلی ارم وو
 اد ء۹۰ و غدار

 (موس ایا کس پا. ۔ےہ لو ییرکشا یکلاوو :

 ھا ء۰۱ ۔۸ سس نم .

 .۴۴۲۱لوا جر ءایبیگکیاخ تاک فم ام اچار ۲۵۰۱۳۳ ت)۔۸۳

 ۔٢٣ ۔۵۔۳۵ہ.۳۵۸ؤ۔۷۵۰۶۹ۃك۴.۵ ۱

 (لوااد ےراھڑبک ںوناتس آ٠... . ںلوا چر ےہ رش اکے
 ۔۵۰۲ .۴ا .۵۸۷۰۰۵۵۹ ۔۰

 .ایلاج ٰلووکل ورسدد اوس ےک لا. ۔۔۔اوڈ کر وا بکا ئا ۔۔-
 ء۶۸۹۰ ٹاپ تر ےب کش ۔ےء ۵ ٣ ام نی ۸ (لبائر

 مسترد ےہ کرک تخت رٹ. بق

 ء۱۸ ۔)4 ےک ے موہ کری سالک ناس ۔ 7
 ۰ ر ٭

 ام مرے 21 یت تب۔۔۔۔ ء۵۰٣۳ ۔۹ (مددانر۔باجص 1

 تری میرا ۱
 .انیگ اکا ںیہ وتخنیکر لا... پا ےٹی ایک لپ کک یل ہم -...ا

 ۵۸۵۰۵۸۲۷ (لواچر .  ۔رةب

 دادا لن دایلب کت الا اکشنم_ ._. رپ ںوزیچ نین کی تلطااکک رٹ ....
 ء۵۵ (لرار ۔۹۷ ۲۸۵ نر ےب

 4 ' 0,0001 ُ ہی2 1 <

 او ہد ےسومےے ساز ےک از نب. سون زا قند ۰لا تافس

۸۷۷). 



 وت ١ ہن لیا سو ھے

 سس ء۹۸ ۔۴۷۶۷ ایا ۲ ت '
 کر را ےک نالی سنا...

 00۶ سام

 ِ : شش ٹارافا کرشم ںی تافم جج

 یی قت کر ا سون

. ۱ 

 یھ اک نمک تعا وا لیک

 -۵۵ ما ان ۔۲۰٥۵۔۵۵4 ا ۰

 1تاظومی دت ا
 رم یخ و

 وے ۱
 : لو ےس نو فام ہد

 ۔۴۵(۲۷ ۸۰:٠ ۷٦ 6

 ۹۰ ۔۲۸۸ ۔۔۵۷ر نیب 2ج

 1م ۲۸۴ م۸
 رک ۳۲۲۸۰۳ ک٣ لب

 مم ۳کر 2۳۳۷ ڈس
 و "۵۰ ۳4 0 تی

 ےک ٠لال اک ےہ

 : میم ھ۸۰ .۵۹۰۷ لا 1۱۰.
 ٠ ۸۸۸ا “0 ۰ ۱ ۰

 دلف ۵ف -- ے٤ . ِ 3 ۔قم۷۔ ۷۹۰ ۔٢۷۰ (خانر
 ما مز 220.00 ٦

: ۳۰۳۰۴۰ ۰ ۳۱۷۷۱۸۰۱۷ 

 ںی
 1 ڈک ۵۳۰ -

 ۸۸۰ فا

 ۳۳۷۱۹۹[ ۰ ۲گ

 اف

۷۷۷۶۲۰۳ 



1+ 71 
 7 لشارو ہووآس ا ےےکت عاطا

 ھا ای روم اک ا
 ےن م۸۹ ماما ےہ

: ٠ 

 ییا نم یخ ہا فجر یدتغ یس مکس تم ںیم یس تپ پ ویز کوم جا درک پا ےک ید رشوت

 7 : یا ۲۵۰۸۷۸۷۸۵۰+ حر

 وار کب والو فط کلا...

 _ ماہ ا“ردوبتلے یک:
 ۔۳۵۸۔.۷ ھے

 کیئے رکر وجد الوا ےہ ےک فلا ۔۔.-

 ...٠ وہ لراور
 ال اتفم اکر لاوکنیسود کی

 ھ4 ا لوا اتر ےہ انٹی سہ ۱ ,٠

 کک
 ےک ہدیہ ےک سڑپٹیااو نیم

 ۰۸ مر تر ںی

 ےہ کش تعالا کن اغت
 ۔۵4۰ (لرا جر

 نژڑ++ذہلرف نئ یتفآ۔
 و

 م۷ ۔۸۲۔ (مراآپ خر ۳۸

 مم

 ۱ مم ر ھ٣۳۸(اس از ہالوا :

 ھم۳ ان۵ ۵رس
 اک ت شما یم کلا کپ.
 و ہہ

 - یش انس پ تک قت فن
 ےس ےک ددموک ایاز و اا1 ہیک لیہ ٴ

 9 ۳ ۵ ق1 کش یا

 چا کل اطہا اکہ سلف سا ےک نیکےج
 : ۱ لسص “ارد ہو ےک گہ دیس 7 ںلوروپضخ

 .-(ھ5 نک دیک لخےک نا
 2. ۔۷۷۱ ۔م

 یسک لا لا ہدیہ اک ک رھت ٍْ

 ۴۵۰۸ میرج ند. ےہ مالا اک سش
 لودھی ا تبأٹ رٹ نیم __

 ا2۸ ںؤے یرکت مم ہدایز ےس :

 ۔۳۷ بب الم ال

 کے نرکودم یکن ادو چمک نیم.

 ٠ عاف تما یکن ادوخ اد
 ۱ ۲۳۰ مار ںیہ

 ناں ہم ھچیوکن ودوبعمےک علا...
 (مد نر ےب یرداج کت دابعاک ۱

 ۔۸۱

۸۷۷.۷ 



 وخ الو غ اس

 0 رک این ےص باذخ ےک

 ا ك۷ ه۷ خو ےگ ںی

 سنا ۱۳ 01-072 ۔ےرسک
 ۳ ا - ۔ےن ۳

 اھت کلا ے ا یہا وف نا ئی ںو ۔-
 90 0 رے ک نج ےگ ایکٹ
 مرایام تن رکا

 ء۶
 یارک یی اہ تلخ حخ -

 مغرب و ا ٰ
 و  س۸ ۔۳۵۸ ٰ

 ےک فن ال ککے نش ںی

 تم رسو مکہ ۱ . ۰

 ٌ کن ارگاگے کایہ تباماراتیچ۔۔--
 011 ۳سظ)۰ ۔ےھ لا زئاقم مات

 ۰ ر۳۲۸ ۱ _ے

 انس لگلکؤ کرت اسے کش تب
 ۱ ۔۳۸۲ مرا انس وم ںی

 اں وی
 : ا ۸۲ (م از

 فم6 ںی تیر سہ
 تٹ ت گےض

۸۷۸۷۷۳۰" 



۲۳۵ 
0 - ۰ 

 .ن٣۳ (لبا6ر.یلرب ںیزاب

 ۔۹٥٦ ۔٤۵ ان +۵ سحر

 -٭

 اس تر سیاگییدو یکوکاک نیم
 ۔۱۰]5۲۱

 کاش نمک ت قد ےک تبیعم
 ام ےک عاد ےکا خر کر ٹرک
 ۔۵ مم ھ۳۹ ( لو ]جر .ان) گنگ

 یار تمام کک نڈیراھج یا.
 ۵۹۔۸ مشیر وہ کر

 .۵۵۰ ؛لرا جر لام

 ادروناچ تن رکن اف ماکہ
 پان ےک ںو اد کن اک ناک

 ۔۳۹۸ (وا رءایرکن
 .ہلہبعو ۔ہ اس ہور یوکے ریل...

 ٠۸۹۱ لدا جر ےک اسلم ِررفم ماعروا

 لورار 07 ےہ ےک ولا...

 ۵۳۰ اجر تام

 (مند )تاک نم
 ء۱٣

 اک ناک جے دون بی کیے
 رشلا لان اکں ودو جس علاروا

 ۰.۵۵۲ مرا نر ےہ یک

 تانلاک گر ٹلا کھ تب ےئاھ وو
 ۳۴۳ ۶۲ (مإب اتے قل اخاک

 ۵۲۵ ۔۳ك

 الو ےئد یقیزر ہکے بم ےن ام وو ___

 ۔) ۔۲۰ (مراص جر ےل
 0ھ ےس

 (مرابچ اند ےپپ یار لا راگ در
 ۔۵۷۱

 ایک شلاوکں جاگ برع نکہ _.
 ۔۷۶4+ لیایر .انرکیلرف
 ءا۱۵ ء۱۱۷۔۱۱) ( تم ز

 گو پو...
 ]۲۔۳۱ (مای) ایرراتںاٹ

 ۔۵۳ اھ٭ك۶۔ےرو

 ںیہ کدے تہ کلا نین
 تت ۔ ۔۸ ( مس حر ںی

 ٠ تاب سیف یکرٹلا نیکرشم
 ۔۲۸۲ خا خبر ۲۵۱ | مئیر

 نہال وسود ےایب ےک فلا
 ےہسہر 7 ۱

 .۸۱۷می8 ےئابوب م رو

 ۔ ۸۳



 ۔-.تت

 انس ا و رو جان.

 ْت داد ظن تفل ۱ ۔لْوا سہ مدسیلع
 مقام ٹیلی اک بک ۔- و 02۷ رات لک وو ي۷

 َ اج روم ِ ھ۹ ڑرماف و مے

 [تاایھوا۱٠

 ۳ ٠ ۔-رئؤاےٹاڈگک لٹ 2

 1تیس ٠ (م۳عرد ۰١۲۴م

 ۷۳۷۰ قزاک لاتے
 ء۸ 2َ

 یس : ۔۷٭۸۵ ء4١۱۱ [مد ڈر قت
 یل مم ۷م( ۳ |۷ ء۸۲ 4۷

 7 زن ۸مو تب ےس
 كی ہک ما ۵۹۲۔۵۹ ۔۷

 "مک مع دہ و ورم

 مہ ء۲۳ (مك2 ا" .اگں یک لام

 یل رر

 یا ۵0 مم :یسرئاک
 مع د2۳ ٣ ٣

 ا ے ںورو صفر د۳(
 انکو یم رکا اتا
 ٦ نا وہ افق



۳ 
 ۹۱۳ماعئ)٭ تیرارفنم اگ کر تا

 اک کس مے تاک...
 2َ ۔۷۷ /لوا چر ںی 7 و

 .۷۲۴(مرابچ تر رک دن اک یساوسےکر ٹل ..
 _ اور کے ںی وک پ اہ ام.“

 (میصتز 77721 ٰ
 ۔۹٤-)۸

 با ناطخ ترس تن...
 ..۰۵4۱ (مرائر

 ۃ5 یم گاین ںیم اپ
 ء۱۸ ۸۷

 ۱ ء۵
 ہترابع اک لا قولادوج ےک شک.

 : ۵٠۷۷ تہ شرر تقلام یک

 اد ےک یش ییا
 : ء۷٠۱۸ (مرر جز

 زئاب تفخم یاد یس کرے
 یت ۵ تو

 ۔۵۰۹ ۔۵۵

 ۔ ےس مال تنا ہک نوک ت
 _ ۔۷۹۰ (لرا٤ر

 َ تار ےک شپ ان فاض

 ۳۶۱ ۔٣۰٣٤۳ “اجر ۱
 ہے نزول تققایافش) کر
 ۱ ء:۲۹۷ ؛لءائر

 ایر داسض یئایزد ےس ہو اک گا...

 ٠ء۷ ۔ء٭٠[موسمر ےب
 ان دایدا ںوننورپ ںیم لانا عوف حج

 مم 2 ۔نوہ یک قئئ لپ 1

 ۔۳۵۰

 اند کم ظن اکں ومشاکے _
 ء۹ ۸

 لیاغد شکر و ا کش کد ھا ۔...-
 ۰۷۸۳ ء۷۲ (مكڈ) ۳۸ہ

 ۔۹٦ ۔٣) (موس خر
 اؤر تانے ک اوون.

 ۔۲(۳۴
 ان۸ ٹاپ امپاک رش...

 ۳۹۰۰۰۳۰۵ ۔۲م۵

 س ںیم تار اند ماجااک نب

 ء۱۸۲ ۔۸۲ (مید خر ۔۵۸ لرائر ۱

 (مرابیم ١۱١ ۰۵۳۵ ۔مہ

 ۔ك۴۵ ٢ا۷۷ ۰۷۳۷۱ ۷۷۵

 ٠ مار ۔ ٣۴۷



 2 مس کم کر

 ۰ً ت توان
 ۳ ۵ك ك۸ ء24 ۔۸۸ -ی

 : م۱۱ ء۷۰۹ ملاببام) ۷۲ ۱
 ٦ اک ۱

 5 طر 7۴ ط× کم مس ۱

 ود ا ترور ء2
 3 رہے لوکی پر

 نا یتا تماغ

 ز  مٹور . اوہ یاب یک ون

 : تا ب3 ہ۹ ء0۸ ےل

 ٰ ہنلازاھش لام ںی وا باقی ا...
 ےہ ۰ شش وس

 ٴ نیک ا اب ہاٹ...
 ٰ رک مشیت ۱

 یا مج لابدباپ ای د 2
 2 ت۵۹ < ؛لباع۰ 7

 ۰ ھ۹۰

 ۲ تک
 ا ا .:۲۱۹۳ ا ٹدؤئر ۱

 ےہ ںی اھ ا میلا
 ۹ تمم ۰ مرا

 ۸۷۷۷ ہد ۱



۲۹ 
 ھ
 م٠

 تہ
 یاس تا اک یو ہیلع نی لیپ __._

 ۵۳۸۷٥۵۴۶. مر

 كى تر ںاریزگٰ اف ایاھھت__
۱۷ ۵۴۷۲۰ 

 .۹ھم۴۷ مسا ںیہ ین ےس

 ۔۔-۔مہلظشپح
 ھ2۳ (مرایر لت کپ آ :

 ١

 *ْہذ

 ا۵۳۱ ۳۳ر ٣۷۵ ۳۵۹ ا

 ۔۹۹٦ .۔ھ٣۳م . ےہ

 ۳۷۱ خدا. تریصایکپ
 ۳٣۷ ا

 ےک مار اایع اوم ترضح و دابہک :

 ۸ ۔۷۷۷۰۱۳ مر نت :

 ([65 تب  پآں یم موقی تپا۔..- ۱

 ٦ ۔س كا
 1 ںونود تقوکیب ہو

 4۲۔۵۳ میسر ےھت ےگ یب : ١

 'یالاوصا مانا وف کچ پآ_.س
 . 2 (مید رات ۱ ا

٠ ۷۸۷۸۰٢" 

 ۔انمد یف خاک ا ےیل ےک نژرم
 ء۰۸ ؛لواجر

 نئ
 ام یمےراپ ےک ایک یم
 /ئابیا٭ھ.۱۹۷ دار ۔ےگرک
۸ ۲۷۰۸۰.۱۹۹ 

 ۓےن ۵ ںیژزرر ےک تمماییف

 ( وا رر اگر گم تلاکد غلو
 سی ء۵۵

 زرگکےس کد یکالخ ںیم ترخآ۔...
 راگدرنو یئاع لوکاگ لولاو ےرک
 گآتاگرب : لو ےرآتءاخيروا

 ء0۷ د۷۰ ٣۵۳ع رر مس
 اٹ یت رش یک تما
 ز۷ ؛لوا٤ر تعازثںإل

 اکڑ ران ایچ املا عکس یت تیغ
 لہافیروا ترعلو تیاع کی لک

 ۵۷۳ لوا تر ےگ

 امن لوک کن لادو ےک نیم
 ء۶ مر رک

 ںی ا کن اوم ےک لا...
 ۔ ل۷۳ ۴۲ غ۳ اتر رگ

 اکے دن ای ئافم؛ تیباحں ین تن یرخأے .-



 یر × لانا
 واچ ےہ اتار فرص ںیم تیرفأ۔ ۱

 اگے ت تزاباادغرگ ںی

 ء۲۳ یب تاکید ء۱۵۵ ۔) ۱

 ۔۲۳۳۲

 .طوسفیتکرد اٹک
 ۱ گا ہزجاخ ںیم یک اک

 ء۰۱ وم ََ
 اکو قوش کیو - ۱

 .۵۹ف (لرا٤ر

 ا ع کام یس ےک باس.
 وا جر .یگوہباس نت
 ا وس

 4۰٣ ۳۷م ر مو یکے وذ

 ۔۲۵۲ ء۱۵۷۰ ۔۵
 اور ریا ہتحاوخ_ 5.

 نل وع یم غم ۔ٰلاطبا

 سز ھو 2۵۶ ف۱
 ٹوک 0

 ۱ خدا رب تماشا 7-۰

۲۱٣ 

 پیکار دے
 عی ہک

 7 دا ےک ناسا ٠

 2 ٴِ ی7 ََ ےب چحقف تم

 1 وا



 ۱ مول ء۵ مک اھ ..

 ۱ -۵۵۰۵۷ مگر ًٍََْٔٗشضص
 کلا پریا زا یف در سا... َّ

 ۔۲۶۵ مار اگر سین .:

 لم زی تم مج عصمت مال تا یفناعما
0 

 لم ذ5راو لے شز این ےہ ختم ڑی یہ ہا جی قم ہود

 ۱۵۱۔۵۰ مر. ںیہ رپ
 : 22 اس یی م

 ینا
 .م(۵۱لوا ).ےردمامےکر نے ۱

1 1 

 (لرا٤رر مثیںورواپ 7ھ ١

 م۵ ١
 ء٠۵( لداج) تلع یکایک تیس

 تل۶ راکنان یش ماعا تلاحب_... ۱

 ۔۵۰۹ ۔۵ ۔كم۷۵۱لدااب) :

 دانا کرنٹ یم مالا ِتلاع..... :

 - ھ۰۵ لی8ا رے

 البیان ۴۱۳ ۳٣دو مک سا _. ۱
 ۔ء۱۹۳۰۸۸۹ .ك٣ ۰۷۱۰۲۵ .۳

۳٣ 

 وک کپ ککے

 ۱ رے ت لاسزروا ترخ امن

 ھی -وٛ ےہ

 .۲)۲ لداانر شک ور ےگ ج
 ء۷د ریا کا نی لالا ے
 . ھ۷۹۳۷ ۱۹۳ ۔۲۵ (مزام خر

 نان ارکے انک پو الا.

 ۰۳۷۱ مارے ایا یدراک
 ال اکے دب عی س سونی لا __.

 ند حربے رگانایت اگڑزرا

 ۳۲ ۰۳۸۲ (ایپ طا ۱۹ ۰
 ا

 ۔۱۲۶ :لبا6ر ےل ن زوک_-
 .۴۲ (لوا6ر لت اکن امبارو ارگ

 ء۷۲ (مو حر رانا اکی کت .

 لام وبفماک ےس در کین ےکررفلا
 ٣۳۴۲

 ریلی ےک یب ےنرا کش اکادٹ __.
 و
 .٠۱-۱۲۱اگ ار ۔۸<۵ ۔ھ44ھ

 ء۰ ۲۱ هرامج جر) ےس ایک کان __..

 م اچ ترا ےہ رکنا انٹم نم ےس

 ۔۷۸۸ ۔۷۵۷

 ۱ مرد ےہ ور کنا یک ا برج

 بند ۱6( ]۷۸



 ور ما 7 ۲
 ہت عل می

 یت ارکل وا یک 2س وا
 ۱۹ تو اکر از ازرکل امسما فالف ا
 کم انوار 7 یورک پا تی ۔۔۔.- ۱ :
 ود ےن یکتا اکرظاہانزاس تن...
 گے گے ۱ ۱ :۲۹۲۷ رر ا

 ٣ ت رن ال ایاب ۱ رکں درسودر گن ا۷ ناعا ن می
 ۱ مغ اتاکض اھاکن اح ےک مل صد انکا زہ

 8 ترا مر تو فرس (ممثارفوس ےہ ١
 ےیل ٗ(راتس ایم رکن انا کت ے9۳ ھ۷ ٰ
 ولا کے الاو ےنکرکش اوٹ پا ری اناپنا انوکن اص عات....- ١
 7 ۓ وک ٠ تک (۸ر جر ۱

 تح ا 7 ء۰ ْ کر چہ

 0تک ےس ء۳ ۔ ء۹۲ (مرارچ نا پس

 : ا یک اک ںوتن یکم کو کشلا_- :
 یز ت۰ ۔ےئاج ایل م اکے یے نارکے یہ

 قر ۱ . .۵ ۵۹بر

 اتر رن یمماکں وت وہ ید کلا
 ً ناول کب کک اکے و

 “|۰ ام 0تت

 ےک 2 اک نو یو ید کر ظٹیلا۔۔۔۔

 ٍّ "+271 ارکے یہ

 ۸۷۷۷ہ



١ 
٘ 

 ۹ دااؤازب لرعرپّٴما۷

 ۔ےشاق جیو ےک سیا ات واش...
 ء٣ ء۱۹ ؛دانر
 نیمھکیلاعت لےے ما ۷ك

 ۔۹۰ ہلا عو ےانایرکزُ ۱

 ںیٹنزگر۔ نارتوابزل تراہش
 ۔- یگ کم تراش
 ۔۲۲ ۰ (لوا جر نی اھناکت دامت ۔-.

 ۔ہ٣۳۲۴بك
 "۸۷ ؛لوا٤ر گرادٗدر٤تراہخ نیہ
 -. ھی عون اھن) ےس تراش تپ

 ۔۲۲۰ (لرا)

 لات لب ود نک ایپ اک ترا

 ری
 - تیوااک تراش ںی تالعاعمز. وج

 ۱ ۔۲۲٣۳ (لبار
 ہی ےک دہ تم ےک تواس ....

 ؛:لراجر)۔ظاف ا٣ت رر قا
 سال ھ٠

 اگ کت وقار! تداہشایلوات_-
 ۔۲م (لوااجر

 ۔ یگ یی تدابش فا ..-

 ۔۲۲۰ ۴ا۶

۲ ۸۷۸۷۲۰۱۰۵۰۵ 

۲۳ 

 سا لاا کر گول لیتا...

 ےک جا تک کو نال
 ۔۱٢۲ ؛ٰلرا٤ر
 27 و و

 ایر اگ ناس ےک فاملار ٹل یف هللا...
 ء۷۷ ء۵ لرا حر باطاا بد

 ۔تر اش یک وارگراپ یی ےک ام...
 ء۳۳۱۷۸)را٤ٗر

 ۔تواہش بانو کم تیل .... 0خ : 2
 ۔٥۵۱ (لیاثر

 رہمض ںیہ نم سلو ہلا سات ۔...
 ۔۹ ۔۵ اما ای

۰٠ 

 اوج ًدَِّب لم تراہت یل
 ۳۸۳ ۔۹٢۲ ۔۷۷۸ ۔|.۵ ء۷۹

 ۵۷ ما ام ک۱ ۳۸۲۳ ٣
 ۔ھ۷۲

 ےک نو یاوگای کل وف والا...
 ۷۷ ,لراجر قلم

َُ 

 اڑ امت یس ےک علا اک گا ۔---
 ۔۷۳۲ مدار ھ

 ء۳۷ مرا اف ےک روس
 ۳2۰ ہلواابر سطر کلا ۔---



 ۱أ
1 

 یا نان ا

 ا وج بد وی ا کک اح ایج نا

 -- :۲۹۸ٰلباچر ملا اگ لا دتا
 رک د1۹ (رگ نر ۷۴۷۰ ۰۵

 : لمبا ایگ ایکٹ ناک ئار ..-
 ۔۳۵

 ۔ لا5 تالا نار اج...
۳ 
 -- مشن راگ کش

 ×۷( متی... 0
 رر و

 ںایار لاینارف کن دیش ڈلا .-..-
 ء۱۹ ۸ ما 7 ای ےنئاج ںیم

 ٭ گل املا تیر یعوز اش ھم...
 ك۳ ام .ںیناج

 .۔تراذر تاماغلا نیل ےک سش ےک

 ۱ اف ۰
 او اک

 ھ۷۵ اتر نمک ناطش افل۔. .
 دلاور تقطظالں ار...

 ۵۷م ۱۷مرد قر قا اک ا
 ےس غب اچ ۰ ۳۰ ۔۲۹۲(غ/ر)

 ۔۴۸
 ا : سا بج
 تا اج 2.7

 ۳ 21 تے
 2. رجب تیا ا ںیئگاداا عاطشلا

 - خدا (مغس امر
 ےک مل دانا.

 نشو زارواالھکاکنلااود ..- 5 دوام 9 :/غوا جر ےن ارگ ےہ
 ۱ ۵٤۰ ء4 ۳۳۰ ٠۱٦ لراڈر
 ط۳× 1۸:۵: ۳ ال 7٦
 غك ۳ ۵۸د ۵

 ' :(ماپہ م6 لا ظر

 ا ولا
 ١ ۷۸۷۳اس عا ااک ما...

 یت

 7ک ا لک ۔۲۱۷۷ ۔'

 ا



۵ 

 لفرا 0کر ی لون اناوکس از...
 ء۴٣ ا/مؤاپ طر .ےھ۔ایگارک یت

 ۔۲۸۰ ۔۲ ك۹ (مرایج رر
 ےہ 7 7 گا ےس

 .۵۰۱ .۵ . (ڑئ)

 لو ئادز ےک یاد بک کا...
 یکے س ںوتڈ فرص ںی
 د۱ اکر ایر: ےبایرکس وکی ک

 غلواامز غار اک اج دی ہما -.. +٥
 (۹ “٣۱۴م۳٣٣

 ۔٣۳) ۔۹
 . گلو ذ خر یوکے مایا
 ۲۵ مس و یک

 تل سے ںی اک رک شد ے

۲۰۷۳٣۳۴۰۸ 

 0. نر یوم ےک رداج یک نین ...... نادر ض اسیر تا۷ لاغامو --۔

 ۔۹۰ گ۶
 ٠ ےس

 رھپ اما فر روا لوڑوو ۔--- 4 “ا۳ اند کاک ا...

 ٴ ۱۳۳۱۳۱۲ ا۰)6 ۲۹ ء/لواڈر ہر کم السمایخ ما ثرطحاکل ا...
 ےرھب نا ےب ےک لولاسنلا ہو ۵0 ا۲ نر ہر اگ) ےس ےمرک

 )مو تر ےہادرک زم لالا ۔۶۸

 دس ہین بیس ء۰٦ خود نر ارکان اک اد...
 "رم!" ار چوس ..-

 ےک ٹر ےسرڈلا لب یی تامل ادد

 ,ےپباملد فوخ اک الخا یب ےک
 ۔٣٭ (غرا5ٗ)

 یزید سم نیب تی کان یکم ۔......
 ۹ م۵۳ ےاج

 مراڈر ےب االر ٹکرا لکاپ وو _..._

 م۳۳
 رام اپ اناج نام کن الا وو

 ء۲۱ ء۱۶ ء۲۰۷۷(

 انلاڈ تیارعو سیف یم ںوز لسپو ۔...۔
 ۵۰٠م ,لرا تر, ےےاہای

 ےےال نل ا ار تما قوکق آ9 .- ...
 ء۸ ماجہ نر ےانکرر ےس

 ےس ایروا ےم انتساب بل

 -۔ ںیہ ماک ل اطربتس رنگ

 طزہ٠ .١۷۷۸۶۲۰۴



 ھ3۳ مس
 نا یر ان رک اک عن اطیجب ۔..-

 اوس للظھجک ۔۔۔۔-۔ صمے 7 ً وا ۰۲ ۷ دو زر 3 اھت رک نار : ھج ۱ ۔۵م۰
 : ھو ۸١ 1۳۹ ۰۷ (مرار ' اب ےک ئا لا نکی ئل وفھف -.-

 :واوجہہوزب ۹ یا ٭[مود حر.
 ۲ ۷۷۷ ایا تبزتو یک نا یکن ایٹ... -
 یی ہون سار ےل .ازکاھلا بدن واک ن وفا ٹ ۔...... ٦ 00۷۷ تففیا 70ھ" نوے کت

 ومن ےک زا یکن یطایشن ٴ : : ست" 38 732
 ہک مم اک ور" ج ےن واہ ہےلٹیم ٘ : ا و

 نی اج ےک ا را مو - نت .۵ ء۳ (لدار مر اک ٴ
 ج د٣ مسا ہک شا زآرکم اد اے بروز تف ۵2س

 َ نی تب ںیہ ےلش ء۳۴ ٣راا ایکٹ یم ٭

 ا ضم لو ٹوک وس ےنپ واک الخ.
 ورک “نوا ےئل ش ناياوو وع قلراوبازا املا سا وک
 0 سم ےس تہ 0ت اڑے رر اتماکت قاط لال... '

 ات تے اھم ۳-1 ۱

 واک قو رک اپ کا رس ۱

 : 5 ۱ ۔ ۳۴ ٰ

 6 7: مد پو ضا

 ے۱ تیم

 یمم۳۰۳"۷۸۷۷۳۷۰۶۰۰٢



٢٢ 

 ۱۹ مست نب کن یگدنہ یک

 جتقار اگر تہہتشتانر صا
 ۔۳۵۳ لرار

 راگگںؤانالبے رکا ڈر پاک اطیش
 ۔۵ ۴۵۔۰۵۲۴ ((مٴئ ر

 ٠مان ال ماکں لو ےنرک پریا ا...
 ٢ ۷۰۔

 [/۸._و+0700 701 ۲

 . ۲ ۴م ۳ جر اگے درود بہ

 ھونا لت ںوشاڈیلوو .....
 نکہ اکا ا انلاضا ںیم تیر .....

 ٥ ۳۸(ای ر اگے اکے

 رپ ےک ناروا نیطایشم ایٹت یف...
 ٢با ےکالبن لاگرنلاضا
 ء۵۳9۹ ۔۵ن ۸ میڈ

 ادخ ارد الاو ےن رکا در ایک ا...
 ےہارکت دابع یک گا ےاچب ےک
 ۲۷٢۰۲۷۷ مرا خر

 (لدا ار مد ماکے اج دوم وک ا

 ۔۳۹۸

 7 مزلرکادخ ےب ےک 01 تا د ےن

 نب )۷۰۱۳ (مدمر ے
 ںٍم ابر داگرابذدر ےہ تما...

 ء۰٣ ء۹ ؛ءم یاد اک ا

 ای اوچ ںیم ترخ ےہ نئ ناعامشص ....
 ۔ انسا اد یک زود هی ےک ناروا
 ۔۵۸۰ ؛لوا٤ٗر

 یہ9۷ھھ7۷ تاطیفتم ۔...
 مم رض ش ےہ یک

 ےس گن تماقزوا اگراب وو ۔--

 ۔۵۷ (مداتر تم سا
 تادیقا ےک م تار سوکں الہ ناسضا ...

 ء۰٠۵۰ .۱۳۷ ۱۳ (مود تم ےئد

 ۷۳۰ ء۷۷۲۹ ۔ھ۸

 رگمالپپاک اےس ناضا یا تن. _
 ۵۰ ۱٣ (میداتر جات ےک ںاروا
 ا ہ4

 غدار نفے رد ےک ا .. .
 ۔۹

 انا اےس ےک وت از یک ا ...
 ۷۷۳۳م رر ےباماجوہج فوخ ےس تاغ ۱

 7 درکدارگا ادا اد یرزب 1 گل

 ۲ (م۸د جر پہ ۱
 ٠ ۶ط

 ء۹۱ف ریت ڈراپ یکن الی .

 ے واک ےپا لیا
 ۔مم یار .ےاناووبنلاکرب

۸۷۷). 



 ْق "+*ەھ۳۳7

 نوررپپ اب سات فار ود ٦
 ۸ م0 ۔وگے سک مزلزک
 ۔۸۲

 یاب اک لوررپےک یاددااک ا ا. ٌٴ
 ۔۹٢ (مدداتر ےک منت

 ےک رڈلاوم ںلاد رن یک ا...
 یلزاکےد لوح اکے وھکردا ےن

 ۲۳۹۰ ۲۳۸ (م٣ تر چک ۔ےساراب

 : ۔ےہ تپ سا ال لیک
 ٠ مراہہاک ۳۰ 057 ۱

 د۳۵ ۔مے رگ نر ھ۸۰
 ٴ ور عا/ رھک ٠

 وما ۵4 ۔ن٠ ( مدد تر ٹر ٰ

 جوس مس
 یی ےنرکم ا انک ناٹرد

 رح ۳۳. "2 ٴ

۷۸/۲) ۱ 

 جات م7 '
 نیا رک اھ _ ھ0۷۵ را فون ایاگگ

 ً توا تک

 7 کم ىیدایتنس ماس کج

 شضقر نریلف اکے ایام
 رد رخ ۴ ۷۳٢۰
 . پ یتا

 ٥ لک اگنواوےسکک-.
 8 ٴ ففرئنےلبیلفک '

 دا ا۸6۷ َََک اناج اھ



"۹ 

 ء٤۳“ سری ینا
 ١ .-.. (مر تر عامر ماس ( مح ید یٹےیاپ ےک نادر ۰۳۷۲

  7 ۸(۱ ۱ج

 اتر: فعت یک كا ے0 نر غص رول٥(.۳۷۸۔

 ... عاص لک ور ۷۹ ۔۵۰اگمە (مور جر: ہقئاکن ا ۔
  ۳۵۳(مسا نر  ۵۸۱.۵۲۵٣۱تک ےگ

 ۹٦ء (لدائر.ت ےک بعانف ۱۳٠١١
 -.-. ء4ا ۷م در ۰۷۹۳ ء۳۸ ۳۷۹ ۔مۂ“ ےک گئلا

 ۔۵ ۸۴۔۷۵۷ ۳۲۷ ء۳۸ ۔1م۸ گنا ںیم موقف اہل ےس تی و

 ٤۶ا ِ تی )۵۸٤ ۰۳۵۰٣۵ 5۔رت“(  ۷٣۱ء۷۷۹ ۔
 ء۹۱۷۳ ۔٣ میت دید اکر وم وقت اس ےک جا پین

ْ 

 ِ ۔۱۹۳ .۹۰۰۹۵ ۔۵۰۔۵ : ۲۳ء ال
 ایم اف درندہ ےک یہا کدو...  ۳٣۳ ۰۶۳ء۳۷۳-0۵۸ ۔

  ۱ء۵۸۹۰... روی ہدد تر رم ای اک لا سیم ۷۱۰۵۷
  مشک مز م غاجددا اکر .. - بو لیس.
 شے یک شر رش رس مر
 ۳۱۲ل راتر. شو ےک “اور ہا٭ 7

 ۳۸۹ ا عوام ) ھی یھ ےس ف۲ رم مد روکا یلا۔..-
 )۷ از ال ےک دوش ینگ اگنا ٥

7۲ ۷۸۷۷۲٢۵۵٣ 



 .۵-4۵-41:-۵-۹ مات
 ۔م ۲۶ ھ۳٣۴ ۰ٌ

 ۔۲٢ ۰۔۵۷ ث۰ ..۸
 تہ بص ںیم ےنرکراقساک لطاب 7

 : ۹۳ (لوا رر
 - ائاواو تی ااگں ا سیم وقد ۔ ..

 ہا

 ۰ یس ۱ے ےک لئ یتا...
 "۳۰۹ (لوا چر ۂتیررف

 ا ا۵۴ انا تی تم |یئالفا کم ےس

 ۔٦۳۲۲ ۔۵۸ ۱
 ما .عاضروا تاکرب 7 ایا.

۴۷. ۷۳۸ ۰+۳۴۰ 
 ۔۷۵۹ ۔۵۸ ۰

 سویع ںورہاسّفلا
۴۸۲ ۱ 

 ییہ ۲+ ٠
 2ت7 رسم لی ےک توا ۔..-

 سم ۳ ء۷۰ و اؤر

 -- ۱ 4 نا ںیہ مالعما۔.-.
 ت..د یب ری رر
 یی ے۷۷ ء۷۳ ےک ]

 ٹاک اک رم اھم ا...

 . و ٹک قا
 گن ت ایر یک ھر ےڑ

 مم تی
 20 مو

 یاب ےہ ناسخ انک لاک
 -.س “0 پس و
 ریاض کک ا “آ۹۰

 ن ھی نیکی ےس
۸۸ 4 ۷

۸ 

 ہدف

 ٍل تم تک



۲۸) 

 ۳۷۳-٣۷۳ (نرج رد 1
 ِٴ اڑٹٹہ ٘

 را ا 7
 ۔١۱۱ | لوا٭) ےب تک

 ۔ ۵٣ ا طضخ ا
 ۵۱ ۳سر لاش مٹر یکع ا

 ( مسا ٠لاضض یف ا ےک نا.
 ۔سك 5۷۶ ۔۳۲۷۵ ۔۲۷۹ ای ٭ 7

 ۔مک مال ۱

 کفر لناکم کیس.
 ۔ ر٣۳ “رم ض07 ک٢

 ۔۵۲ -
 ۔قواقداب کن اروا یخ ۔۔.-

 ا۸ز ۱۳ اب ۔٥ذ رزاج قر
 ۔ك۵ ٣ك مار

 ۲م رپ ْإ
 ایک رت پلا تقام ا
 خ٣ مر .۱۷۳ مدد قر: تراغ 1
 ۔۷۹ ۔۵۵ ا۰ ُِِڈ

 ےن وا ہاگراب لو ےک عئا 1
 دم تراش کو وس ۰

 نقش ارپەدیگاھاےكا. -

 بسم

 و

 ای وو

 ٦۵ ات ۳٣ رش عر تراش یگ

 ئے 7
 -. ںیم یخعایکےک ےتبددفناساک
 7 ء۲۱٢۱ ا۰٣ (مدڈر

 نا طبقو اکت عاج یکن ا .-

 ۔اہہیرذاک لایماکوہر ایم یئالفا

 مم ام. ۲ك۸ ٢۲۷۵ مرائ
 ءا۷|۔ م۷ ال ۔مگ یف ٤٣

 یل خاروا اوون تاصو| ےک علا....-
 ء۵٦ اض٣ ,رٹر

 ای طے یا
 وک لوٹی ےس ںیڈنناککتریقع
 ۳۴۷ ماتم ایدرکب وکرم

 رلا مہ الا تر اگ لا ۔
 ےب تاک تام بیع

 - ۲۷۹ ۲۹۸۔۷۰ (می“ قر
 ۳۲۷۲۱ ۳۶۵ ۔۲۸۶؛ اتم ٣۵

 ۵۴۷۵۴۴۰ م0000

 ڈیڑب گانا ایرقکع اے. ٠

 ء۱۲۷۲۳

 ےک نا ۃایرق کے تا

 ء٥٠ ٠ (ٹدانز روم

 اک نلا ےل ےک تقافح یکن آو ۔.

 بند ۱6( ]۷۸



 ھمھجیہہہججص

 -چ دعا. ماما :

 ۳ ھر اوم
 سیھا 

 ھا ہل ےس 27 ھم
 نس ۷ ۔, )ٹال
 ۔ ھم

 بلاک او شیکبیماحا..-.
 ہا مر

 .: ےھت قید جی وکت ترثارباین اندر بافج بس
 .۵۰۷۴ ۔۵۳ مات

 ےس شٹیراومو یک ں گول علا...
 نشو جوا نژلوکس لٹ
 ۵ مر .ںیہ ے پدر دق

 . رپ ا ردا ہرن ہرا. جب

 اگ ات نا 7کرو رک پس
 ْ مم اتر ںی ےن رات

 ]وہ مم
 تو روف تعا ئلا۔۔-

 اوم اکک فمکئوھم ۔۵۰م/ ۵۳ مد ںی
 اگ ناروا ہوجا ثیلح 7

 ۔-- ناییبعاقارے ںوشڑفل
 6 ہوس مک ںیہ

 تک مر تو
 .. مے ات

 _ الی اک ںی اےک

 ےگ : اظ ۳۳ ۲
 یب ۸614000



 ےگ و یز

 مم شجر ںیہ ٹر یہ لو
 ۔٣۲۵ ۔۲۵۵._ ر

 ۳٣٣٢ ۱ھن)٭ “اکہ رے

 سی ڈاک
 ہترِذڈلا لیکٹ قافزاے ںیم
 ۔(م۴ ۰۱۳۹ راز ےہ

 ںایرپروا ا۷ت ص رب یم...
 ۔ك ۳٣ رر جر سا
 روا لودرم نم ےل او ےنٹد ہقکص

 ض۰ ہزود اتا ے ورق ٠
 _۔۵

 لانا ےی کل یار
 مازلز تر یو 7

4× 

 --- (لدا6ر)۔ ے7

0 
۳۷۰۳ 

 ء ملنامد یی نیم نایاوپا ۔.۔.-
 رب وج ۔ش

۲۳ 

 ا۵۲ ۔م۵ لا ر۔ م ئاکل ا ےک

 ۔۵۵

 یب حاوی لرذ ےک یھب |تایآوو ۔۔-

 ۔ ۲٢٢ :لدات).ے
 ۓڑگغ اد بت تاناغنےک یا ۔۔..-

 ۔۵ہ۰ ؛لیاٗث) ٠ںیم ےگ

 ےک ا نل اتار لام اک کا ...-
 ہہ ھا وس

 ۔٠٭إ لا٤
 کلا اے وار ھوکی مک.
 .ھ۳۸ کک

 1خ (لداڈ) ےہ اش کلا...
 تیس ا تاغ

 ۔ں۳ ( دات لا تم ۱

 ء۲۲۴۹ ۔۲م۸ ۔۳۷٢ ۔ك۳ ۔۷٦
 ۔۵۲۸ ۔۵)٦ ء۸۷ ۔۷۵

 ء۵١٢٦ ۔۵۵۱

 ء۲۳۱۰۱۹۳ ؛لدا دتا ۔-
 ۔٠1 ٠٠٦.۷۳ ؛لدا رات

 ء١٤۱1 ۔۱۵۸ ۔۱۵۰ ۔إم۰ ۔٢

 ۔۸۲٢۷۸۰۰ ۔۵٢۲ ۔۴۵۴
 ۔۳ ۳۳ ۳۳۶۹ ۔۳٣۳۶۳(] ۔ ۸

۸۷۷.۷ 



۲٢ 

 ِ م۹ کسے ۳۸ ۔۳۷۲٣
 ۷۷۰۴۔۳۷۷۳ ۷۰۳۷ ۵
 سس دہ شض9ئیبیرس
 ۔):٦ ف۲ ۷۳

 ماقتارد ا اد زس چاول پاس...
 ۵۵۔۳۰٣۳ ۷۳ (لراجر۔انیل

 ۴ تام کال ھم رس رضس طس رسل

 ٠ ک۳(۵۷۰۷ك۷ ك۱ ۸۶4
 ۵ی ق٦ رم ء۸

 ۔۰۷٦ ۔۵۸۳۲۰۔ ۔۵م+ ۱

 لان یرگتیوح دا: حی...
 "6۰ ۳۴۹ ۔۲۵۲ ۔٣٣۳ ۔|.۵

 ۔۵۵۸ ۔۵۵۱۔۵۲۷۰۷ ۔-۳ _

 .۔۹ ۔۵۰ہ ا۷۵

 ٴ ۔۸ ۔۷مك ۷| (لدااد رر سس

 ۔۷۸٢۱:< ۲۷ ۰۱۲۲ ۔۸ ۷
 ا ےۓدہاا۷ “۱۹۸ ء۳٢ ٠م“

 ۔۸۸ -۔ز۸۵ ۱۸۰ ۔4۸

 تخخ ںیم یر ۴۰ے
 زم مم ۳س ۲۲-۶۱٢+

 رو ۔ ۲۷۵ ۷۳ طط ال
 تو۵۷۰ ہ۸۵

 ٌ 06٢ 06 م۳ م۳
 ۵9: مو م۳ 0۳6|
 ٗ ۱ ۵۷ا۰۴ ل۷ ۵ك ھے

 ۵و 8۳ ۔ؤ 0۴ 2۳۸۰۱۰.

 دیس ۔۹۰ ء۷ ۸

 ۵۸۸+ :ھ۸] ۵ہ اتق ف--

 ء۰۶۷٣ 7+ (لو اب انکل یل...
 طاق اکتفا انک رف :

 : ۳۳۷۵ 1۰ ء40۶۱ :1۵۶ ۵۰

 کم۰۰ ء۸7 ےس

 کک ٠م و

 ٌ ۳۱۳۱۳۰۱۳ ۳۸ حرفی

۲ٌ ۷۸۷۷۸۷۰۸۳ 



 ۔عرسرس ہریریرف ۷۰۷ ہیرا

 ۲٢۵ ۲۷۱۔۲۷۹ ۴٣م مکس

 ء۱٣۳۰ ء۷۸۸۰ ہ٦ ء۳۷

 ء۳۹۰۵ ء۳۷۶۱ ۔>كگ ب۔۰٣
 ۔۷۲۷ .مك ۷۵ ء۷۱۳ ءم مہ

 مم م۷۹ ۰.۷۰۵۹ ۔۵۸
 ھم ۔۳۷۰۰۵۲۰٥۵ہ ۱۸٣۵ہ

 ء۷٦4۵ .۵۵4۸ ۔۲۵۲ ۔۸

 ء۵۸۳۴ ۔۷۸ .

 گام. تا 'رافآ:یلاح ۔۔

 ء۱۹۵ ء۱۹۴۳ ۰ ت2 ء٢٣

 ء۸۰ مم۸ ء۳۸۵۸ ۔۰

 ۔۵۵۲ ۔:۸

 ٰللواکنلییءراگودمد لد زامراک ےہ

 )0۰ م۰۳ ء۳۸۷۷ ۔۳۵ ھم ۔۷
 ۔۵۷۸

 ۔ ۷۰ ۔۷٢۱ ۔۴٢ حوا + تملح

 ۲۳۳۔۰۳۴۲ ۱۸۳ ۔[4 ۳ “)ار

 ۳٣۷۸ .۲۸۷۰۰۲۷) ھ۹
 |۳۷٣ ۔۳۳۴۳ .۳ك ) رسم

 مد مم سور ہم س
 ء۹ ۔مل ےس ۔ملم
 ۵۲۔ ۔۵۵۲۷ -۵۲۸ ۔۸۸

 گ

 ۔۵۸۸ھ ۔۵۸ا

 ہاھچ ×۷۳ (لوا ار جم ارگ...
 ۔۲۹٢ ۸ ۔۷٢ ملا ۔۲۷۸ ۔۷۰۵۔۸۲

 س۷۷ ۔۳ح۸ ۳۱۹ .۶۰>۳۵ى

 ۔۵ا<۷۹۰۰.۷۰۵ ۔٣ہہ

 ء٣۷۰۳ ۔۱۸۸ ء۰۵ (لدا), او ۔-..--

 مکمل ۷۱۳۷ ۷۷۵ ء۸
 ۔۱١١١ ء۰٠ ء۷)۱ (لدائ)۔ جی ۔۔--

 ۵ء۲۳۸ .۲ك٣ء۱۸۵ ۔.ا۴۲

 ۷۴۹۲ ۔مكررگ صو ۳۷

 ۔ثن۵٤٦ ۶

 ۔٢۱۲ (لراؤر ,ںاددقورکاش

 .ما۲

 ۱۹۴ ۔ ۱۱۸ (لدا بر .فلام
 ۔۷۸۹٢۲۸۷۸۰۰ ۔۲۳۳ ۔۶۷۲

 (۷۲۹ .م ا . مکمل ۔ زم ہوداز
 ۵۲۷ ۔ك۷ ۰۷۵۹ ۸

 ٠۱۷۳ ٠۴۵ ,لواچر. لون یدہام.....
 ۔۳۸۰۔۰۹

 ٠۱۷۷ |لدا تر .دزأز ۔--
 .الاو ےل باصروا ۓرگدھ نک .....

 ۷۱۰ ۔۳ ۰۸ ۔۱۵۸(لوار

 (لداحر. لا ک رم

۸۷۷). 



 ۲ ےک ۳۷۳ ۳۱ ۔٣۹
 ےہ و ٠ .ھء ا۵۰۵ ۔۹

 ت2 رر ب۳۰۵. ۱۱۲۹۶ ء۷۴ (قلواکد ہم 2ج ے ورد ئتب وج.
 ماس در درد و تا موہ
 ٗ ۱ ںیم امت غ ۲۶ ؛لہاڈد نا ےج
 ُٰ ٣ روا ہا انکا مک مم ۔۵

 ۱ ری دس: ہال (لیاب ٠ار وع یو یگرزج-

 فال یے تس ... مم یف لم ےہ
 ۳ یا جم کت کال اج اکں یف مات
 ۱ بوی ووسہہ مس للئیر
 مایہ یک 3 ۳ شا ۔ء۵ھ۱

 اوم ںیہ ںیغملھگ لا جر او لاک نودعد ےک ا. بس

 رام ای ایا۔۔ .... ٣۳۹
 موم ان نال ۳“ میان .ںیلح ؛لدا بر ۔الاو ےالجر وا ےئرام_-

 ا شعلامیاناوڈوچی+ -- خور ف٣ ۶۸ ۵٢۷۷
 . ۰۵۸۲ ء۰

 5 اپ ھر ملا :الاو کف فلا...

 ںی سن لیا٤ل

 بت ۳۹۵ لوا 5ز تووسوام
 ورم مزار ے ._عواص
 1 0۵د رت ام ںی

 سس 00٥



 اوران 70 ولا

 ۔۳٦ ء۷ ٣
 شلارسلرسم انا یل اک وکی ا...

 ند ك۳ میم .قر لضناپ

 اےس ںیزالس ین لا عقوم ما...

 ےساےکر کل ز ان تزنکس یس

 ۵ٹر 07 ی اماک

۵۷۷ ۱ 
 و زایک نو ان وم )__

 ۔۵۱۔۵۰ ۷ ھ۳۵ ۳۳

 ےن لت ر وع ناپ یت مم سا...
 تا ایک اظم اکر سم سک
 ۔م ء۷

 م ٹامر تیا کن اونش سیہ.
 ۔۵۵٥۰٥۵ ۔ مو

 ےک تنرر یکن قد سا...

 رضا علوم نوید تیرے
 ۔ایداھٹکے سے ہٹا

 ۔٦۵۔۵۵ ھر

 ےس ٹفلح اک امت شا ہدح یم ۔..۔
 یر ترا یت امز فیلم
 ء۵۸ -۔۵۷

 فان کپ اکدللا

۲۸۰ 

 ںیم اہایکف رخ ےک ںی ا

 دلا ٦ر وصی / یک

 اھ ایدناساک ع
 ۔٦٢۵۷ ۵اك ۔۵نا

 ہیلع تخجےک ےک تول سک ا _..
 مل .اگد :ە, 7م

 ء۵۹ ۔۵۸ ۔ھ٦

 نالسیق قہ کرب عقوم سور ےک
 صا 27 ےن بلا ابن

 لا مماڑ تہب اک نر اقکے
 ۔اید ےنرکذ ہرظوکں وفالسۂغل
 ۔ےھ عکس زنم ہد یئادز

 ۔۵۸ ۶ر

 رض اکی اج تیس راخے
 می اکو وک ںیم ےررم

۰ 

 ےےرٹلا ےب ےک ےک اجر ہٹایا.

 بے لا لو
 7 تر یت قام ار تیمالک ںیم

 سم کا کر یم. خ
 تر اگ کاج ہنری کوہ نال

 ےہٗیرہردا اگے اج ایکن ٍہاو

 کد یاد ےڑاگے نہ گیفاکج

١۷۷۵۶۵۲۸٢٥٣۵ ۱ 



 و ۳۴ گی اج ۱
04 0 

 ۱ مر انک تاقرتخ
 ا اے ا :
 ۰)۷۳۵7 نیم

 : 0 تن یر

 جے عم کل نا ۔.-.-
 ھ۰ 20

 یر تا فایرقپ مرئظم

 ےل اگ اوآ کا صا ۔.-
 : دوا ش ند گو لا یک صر

 اند بیل 7 ۓار 7ْ ےس

 . ا ما تو رثوإغ
 ےک نکا س یو. ٠ تو رو٣
 ےک یل فرد یف ناروا معمر

۰ 

 و ۷ما ۔تجاضر 0 0
 ۱ 7 ظر

 تن اج علا
 وم رض

۷۷00, ۰َ 
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 پیو رپ . ٠

 ۔۳۸۵ ( مرے ۵

 2ر مات ناالاو ےس رکھ ارگ
 برس یمہدانکےےک ..

 غار ل رپ ہز کے جو یک اوج

 ۔قرسرب

۲۸ 

 ۵۰4۔۵۰۹ (مورخز

 جان ےک ےنرکرایتخا ہدیفع لطاپ ...
 ۔۲۸۰ (مودا٤ر

 بالاو رکا اکس شیو...
 م۲ میسر. ےہ ہرگاڈب ےس

 ےس ےہ ہہ تال ےس ش اوج ۔..- ارنڈ یے اد رکن وت لگ...

 ھے ںیہرکے مس ےلاد ےن 1

 ۔۹ (مددانر

 ےرارہہزرو اک گن 7

 مت اسے رد ںیڑنم تا وک ۰+, 2ْ 4
 ء۸ ۳٣۸۴۶۳. ءمرابہب ۰۵

 ء۵۸۳۹ ۔۳)۵ ء۵۲

 تلالضب ایا

 ۔م۵ ۔٣۲۰۷ جر دیا نا _-۔--

 ۳۴۔۵۱٣ ۔٣۰۳٣ ۔۲۸۵ +٤
 مم مک ۳ھ ۹

 از نروشنپاکت افایرلا ..-
 ۔۳۵۰ ۳۳۹ |.رؤر

 د۱۵ (میر خر اناج لرگرلر لا.

 کن یت رپ کاپجد یلا ۔.۔
 ۲۲ ریو مر انب ٍق ابر
 اہل ئذے ید بار وگکوللا _-

 ٣۲۱۴۳۴

 ھباج لانا کم کل انی .

 اکل ائ لابی گریز وکی ضد
 ۰ ء۲۷۷۷( مو+انر۔وزاند پاص :

 پاپا ےس ہو یک ال والا اکت وو

 ۔۵ ۳٣ (ۓرّى )ازل گر اد وک
 ۷۳۰۔۹ .۔۳۴

 ہللا ءایکرگے کا 7+00

 یک یک یتنافس ھچک ن اہ ےک
 ۔۷۸٢۳ ۔۹۳ (مررۓر '

 ۔انھڑچ مس ک لاو ںویہر _-

 ء۷۸۶۱ رد

 خد مر لانے تاب یکادحم



 وہ ےیرنشم یرئر .- َْ رس 29 نو و
 ا ۵ ۴ ا٣غ ار انار ۂااو بانا ا ایراژآق وہ گر لو --

 ۰ 9ٰی ۳ '۔۵۲۶ (مر نر احتمال اگ
 سس جام ےرم طس ۔__ انے نا وہ اکو یادف ۔-..-

 8 ۲ ۱ ا ا ۔۳ (خداط) ۔اڑل رٹ : ۱ .۳۴ میسر × اک

 یی لورسوو سا ےک لاج... ازاڑر پک اد ات و چا.
 شا ےس اک کب انہ . ۲۸۵ مد

 ا نم یل اروا سام ےہ ےئید ےکادح ےم
 وس کیف عا تا اتر ہا... ۔انلد اکے لقب یتا
 ہک ۳۴(غ۶ .ابب ضا ۸-0 ك6
 ۲ ہ0۷ :س مس یو رستے م۵۸ ۵٣ھ ء21

 ا جے ا ور : ۔۲٢٦ ۔۹
 :1 تک ہہ انکم ا شرف - . کما او نا اقعا ۔.-. ١
 ٘ 00.7 کت

 ال ایر کلاخو رم ۲۰۷۷۷ ٢ ٣
 لب روز کے ا مل اند بییذکیلعقچپا۔۔...ا
 َ اتازع کتب بوقفم ۔۸ ۰
 اتار سق رھے ۔ ۔وووٹراضففت - ١

 ھم کش لابی
 ۔یا ۸ہ ۵+ ز۰٣ ے۸

 300 مر جر سٹرفروارایگشا ٦ ےن
 جت و ٌ تو وار ھر روس سا ۵

۱ 

 ۱ ۳ یر 8 ۔۷ك ا۷ مرکب : ۱

۱ 



 ٴ
 ا
: 

: 
 ْ ا

 یب زد یساسسسےک ںومزق درگ.....
 ء٣۵ (خمد تر اکے کیم

 روا ایکس وہ ںیہن جر ٹیک ای...
 م۷ در اھ ںی یی
 رش ما سہ سس اپ پ دے

 ۔۶۶۳

 ۔۹۰ (ہرار

 دو اب ےک ھر لاک الا تاب(...
 مارک شی اچ اوخ

 -ٹ×

 ۔انرکل اوابہلیع یم نوا اد
 ء۹۲ (مدئا

 ۔ایلایب اج اک لالمنا باس ا...
 ۔۷٣] ء۲۶۸۸ ء۷۸۵۸ مسا ۱

 ۔۷٦ك مم ۔۰۵٦ ۔م/ے ر۹

 ۔۳)٣ ء۲۷ ء۱۸ ۔١١۱ خو مز

 ۔۱۳۹ ۔۸۸ ۔4ےء ھ۹

 ۔۰۷٣ ء۹۲ ۱۸۹ ۔۷۲
 ء۷۵۹۔۲۵۲ ۔س !٣۷٣ ۔۵٣

 ۷4۸ ۷۰۵ ۷۵۳م ۔۲۱۹۷

 ا۸۰۳ لم ز۷ ۸۰ ۸۸

 ۔مم۱ ۳۰۶ ء۹۸ ۔-۵

۲١۱ 

 ۔ثا۳ ۔ ۷۸م ۔ ۷ ۵۳ ۔مک ا

 ۔۵۳۳۔۵وہ ۔ف۲۷۳ ۔ے۵ا

 ۔۷۷٦ ۔۷۱٦ ۔ ۷۵۰ ۔.۔۷

 ٴ 052د ےواإ ۔ ؤ9 ۔-۷ك

 ء۷۸ انہ ۵۔۲] ء۰ ء۷۸
 ء۱۹م۴ ء۷١ ء۱۳ ۔۲

 انب مو ۔ ×× ان۷۷ ۔۵
 ام ۷۰ سا۷ مس انس ج۷ ۶ ۳۸×
 ء۷۸٢۳ ۔۱)۳ ۔۲۹۰ ۔۸

 رکا اکرم طاس رواہ
 رم کال ولم ۳٠ا۰ اھت لم مد ۳۴
 ۔ ۷۵۱ ء۳۱ ۔م ۲۸ الخ۷۷

 ۔/ ۷۰ ۔م ۲۷ ۲

 ء۵۰ ۰ ۷۸۷۔۷۱

 اد ٣٣۔۵ ۲) ۔۵۱۵ ۔۶۳۴

 -۔ ھ4 د۵ ۔۷۲۳ ۔۸

 ۔۵3ء٢٦۷۰۵ .۵۷) ۔۵ ۵+

 ×/۔۵4.۔۵۸۹ ۵۸۲ ۔۰

 ۔٦٦٦ ۔۰۸٦ ۔وءاہ 9۰

 ا ء۵۳ مشت جم او ۱

 ء۸۱ ۔۱۲۵ ۔1۱۵۷ ۔۵

 ء۷۳ ء۷۰۷٢ ۰۵ء۳۰ ك۳

 ء۲۹۰ ۔۲۸) ء۲۸ ۰ ۔۵



۷۶ ٣94 
  00027 2ماہ

 و ل۷

 نا ںیم یارو ںوکول ے لا ۔۔..-
 ۔مو مم (مئا پات د ۔ےیہ

  ۷۵۔ ۵۱۳ ۔ش)۲ ۵۳٣۸
۱ ۹۶ 

 ء۷۹ ۔٠ ایما" ٠ن

 میا .بلطماکے یھ
 ھ۸۹ ۷۳۷۳۰۷۲۱

 تان ککے ٹہ اتنا فلا ۔....
 اتا طر یتلاط تررواے

 شک
 ےس

 اں

 ۔۲۸۳۰۲۸) یک
 تے سس

 ہا نا او ات  تلاع

 : چرس تاج گلی لیگ...

 ' ںیم وا ےس

 ٣ یا ےہ ضر ے ٰ

 ' مٹر یک یکم 7

 ۱ ےن اہ ں ولد ےک تالا ا ےن
 : .- ےداوھڑبٌل۷ ا لاع) ے یر.

 ٰ ر۳۵۵ ۱۷ ۔۵
 تی م| مم۸.

 8 لییموسگ ںوہگ
 را تام رم مر ےس

 ٠ ٹیم 'لوبررواالش -- ۱
 ڈج ء۹۸( راج رب ےہ

 ۱ دکن ور نیب ےک یش ۔--
 .٠ تارا حا ہد یقع علوکن یم

 ٤ قد٣ .۵۵ اپ تے ٗ
 تپ تھب وخدک اب. 8

 ٠ و یز مار ھی

 : 2 تادض ےس اپےیج روا

 ۸۷۷۷ہ



 "۳ کک

 ا ےس ےس ا ۱
 ےہ اترکت مال ےکےن
 ۔۱۸۸۔۔ مس شش رر
 ۔۹

 چپ ںژرعنا اڑ ہاوف ناسا نج

 بر

 تپ تیا ٠
 شلوار ےک تعا طقل ...

 ۔۵٦۳ مای حر ×× لوائر
 (لدا ار. ت1ف ا کل ا ۔۔-

 ں64
 کٹ قا ےس ےور ےک 7ت

 -۱۹۷۷|لدا تر ہت این
 ای ےک ےئال لا ابی لا...

 (لوات) ۔ےم کردن انا ےھ
 ۳۷۰۔۸٤

 2ف حت

 ۔ ۹۷ مم

 ھاتھ  ےر

 ۔۹ شش رے ےس واک
 م۴
 ۱ نیر ےک ات ازم روا تما

 متن قت نانا ےہ
 ۔۷۴ ا۷ مو

 نانا قو کرا فر

 (مایی تر ےن تک

 تان سس

 ۔۷۷۸ ۲(من ) ےہ

 انک سیم تک یو

 7 لوا6ر. ےہ ناز عام
 اا6 ےک ل یار اک ما.

 تااط
 ۷۹ لراڈر نگر اکت یولاط

 بند ۱6( ]۷۸



0+000 0 
.۱۸۹ (۸4 

 ْف حر تن ترمرواۃامڑ ---
 ۔۹۰+

 قا
 اک رو ےب ےک نوقروقرقاطم۔...-

 ۷ك ۔۱۸۲ (لدا جرم
 ۔۸۷٠ (لبااب) قل طا اک الع۔...
 ۔۴۰ ۱۸١ (لوا) تچتر _-
 اک سم قال.

 ر٦٦( لوار
 --- ترقیح کے لالع یاس ۔۔۔.-

-7[0 
 ٴ ںیرو اتر ش ںی ہت رو اک دم... . ےگ

 م۲ لرائب نیک یک
 زر ےارڈ اک ناسررضوکق الط ۔..-

 کک ہم لو ر۔ےامااُ
 ات لی بت سا لک تب

 ' ء1۸( لو حر طاعساک
 ' ےرازگترع بتتروکرقللعم
 ون اکے ایما ا بت
 ےل فر کان یا

 ےب قام تے اب ےس ٴ

00 

 یک لفا5ر

 ء۸۱ لا6: :اتسروص ای ۱
 _ لمڈیا اپی سن ۱

 رخ تا اوط
 ۳کر ۳
 ھ١ ۷ ۰

 تن ار 7 رت یگ
 وس

َََ 8 0 

 َ تا دی
 ًَ ر7 20 ۷۶۲۱۰
 لیا وت...



"۵ 

 -۵۵ ۔۱۷٣ (لفا5)ر۔رھگ۔۔- روا نیلم قلمی ضیاع :

 ۔۸٢۷ ۔۵۷٣ -- :لدا جر قل اکد ِ
 ء۸ (لوا بر وشو ۔. ۲م۰۰۳۵ہوااتر تاج ل سج ۔۔.-

 ا۸۳( ات ہانگ کت لم. تے ۔۔نالالط: رم ام زم ۱ آ
 ۔۲۱٦ ۔۵ ۹ ماچب ات: تقیقتدا نک لک.

 رام نو ےس ےماپ کر ڈلاھٹ .-. ۔ م۷ ۷ ء۷۲۸۳ ۔۲۷۸۷ ۵
 ۔۰ ۲۹۸(ان ے ظاتام ۔۵۸۸ ۔۵۸۵ ۱۷ ۸/۵

 ما لدام فنی امانت. ( میان ۰۸ ۹ ٦٣۳

 ۳۵۹ ۔۱۳۸ ۔۹ ۱۔۸۹ ۔۸۸ ۔۵٥ ۔۵۰۶4۸

 )6ٔ مم ۔ ۳۹۲ ۵ کے سط یم عالصا نر...
 27 ۔٦٦ (لدا)۔ےہ دارع

 ےبانازرکق ورانہ کدو بت... تکور ےس تزایع یڈاجام۔۔۔ ا
 كا ب۳۷ ۔۸۸۸ "اش ا ار وار ےہ انرکن ای دوا ناروا ۱

 ڈا مالکی... ۔۴
 ھ٢۲۱ [موسخر۔ سخب رکرٹیچو کر ئے موہ ےئد ےکاوخ
 7 ران نفل ینانل او نر َے -ےہرظظازکاو رپ ای ںورو

 ء۷۰۳۵ [(م۳ےر ' ء۱۲۲ (لر٠ر
 ۔ ھی رک ںویھنھ کر فلا خس ترے اٹک تار یہ

 ۳۵۳٠۔۳ ۳4٣۔٣ ٣۳٣ ء۲۵ (دانر جس ںی رپ

 بند ۱6( ]۷۸



 ۱ زر مزچم ۱

 کے لاس لو رم کہ ڈ:)آ -- ٴ

 َ و ۵۸ق ۴۵۱۰ ۷۳۷۰ ۔2۵ کت ےس ےہ ۰ می. ك۸ ۵
 ۱ ء4[ :

 سو
 0 وما ین ہت 4 .ےا ےب تا ۔ھڑ۷ امت ۲۷(لواو) ۱ تے ےک

7 7 31 
 نمود انکا ےنا

 ۱ ۷م ۷ سر ء9۱
 دی طا ' ےس ال نل یک نیک - ےس

 اخاؤا1: ۷۳لا ۳۰ یر ۷٢ا45 چپ ایر
 . +44 * ران وو کوک لی
 اک وھیھکتج ۔ے مچ

 دس یش اطکےۓ او. ء۴۰ 2۷

 یف قا مےک نفاق کرڈلاوپ ..... می ور اپ یاب...
 ا۵ بات ںی اقود ییرکن ٠ کر

 تی وک

 5 سو
 ۱ لیانپاکں ورضداسےشا۔-

 : ۔م۸۱ (نارج نر ےب مانا
 رک ےگ نادان ا| الم اک ورد.

 اپ ان ارد ا اتھک مکے یب
 . َ ے .



 ا یی اف دوا تک یہ فش تک ید وا ےک یش قم یو یم یس ےس و تے ْجہتس٭ي<يیيتِمس

۸ 

 ۸۵۔۱ ء۵۱٤۷۸۱۰۷ ؛لرا٤ر

 ۔۷۰۷ ( ماچباتم'م ۴ ۔۳

 غروب تعا ادھر پںومان ےک
 ۔غضز ۔سس

 .ںیکم رحم تش ہلا اظ .... ۲

 ۔ےے سا ال ےل ےک ناروا

 ۔۶۲ (میظ یز ۔۰ ہل ٤ر

 ء۱ مایا لم ۷۳۷(خحر

.۷۸۲۰۱۰ 
 ہر اگودمو لو لا اک وما

 ء۸۷۷۲ ( اپ مز ےہ .

 ےلاو ےک ینا تابآ۔ .
 ۔۵۲۹۶ (لدا جر .ںیہ مان

 تیر وک لالی وکلا _ .
 . ٣۰۳ ند ٠ں ملا ےلاو ا
 ۔۵۳۹ ۔۵۳۸ (ئام خر

 ہار ۔ںیہ اے او ےن رک کی ےن
 ۔۳۱۸ ۔۸۱۔6)۵(۸۰)۔ ۹

 ۔۵۸ ۰۰۱۷۷۳۴ مس ر ۱۳

 ء۰۹ (ملایچپ مر ھا

 ےگ کم ںیہمدب اوسےک لا.

 +۹۰م٣تر الل ار
 یوکداکے وہ کلر ںیم اد _..

 ۱۵۵1۳ ات ںیوخ ملانے لاو ےک
 ےل ن اب ارببترکد کن آر.

 ۲۹۱۔۶ (غرٌخر يا نو
 ںی یس مر

 زلف اک تبکم ین ارب نشی کال...
 3۳۹( نس اے او ےنرک

 سیم اور کر وکت یلاد یکادخ۔..-
 ا۴ بیا ےلاو ےرککور پاک
 ۔ء۵۱ ء۳۲

 اب ےک 7ر و0

 ۷۷۰۷ء۰۲۵ (مھ۵2ات) ےب

 ملانے لاو ےن کب اکی اون -
 ٦۹۷ مر ںی

 بوسن زط یل کڈھکت اج لوج۔
 .۳(۳۳۱داح) ےہ ملاطالاو ےک

 خر ںیہ اے او ےن ٹی...

۲ 
 شرک باوا شازست

 ([۸۸۷مدا ر,ںی ملال او ٹپ

 ء٦۲ ٣ح ر۹۱
 مانے لو ےرایتن) لابی...

 .م ۸۷۲م دری

 ےک اڑی وم نم ےس تان ایک فلا.

۸۷۷.۰۷ 



 یتا نارواےلاو ےنرک ٠

 یک لک ںیلورےکاو ےس
 ۵۳۸۲م اپر ١

 ٦ رہ دیس رو کن آر ےض ٦
 ١ ِ یہا وے ۱

 . ےہ ك۹ ےہ

 سس 7 ہہ ا

 0ھ2ھ2.022 تو 0

 تیتسسس
 !اك۷گ 7

 7ھ.  سارسہاف
 ا٥۵۸ دھجچہس رسرسرد

 1 سار اکا وید اھ 7
 ماغللو ےن نما ےہ لت لو

 ۳۳( ء۳۷ امیر ا .
 لوک فین یت یبا یاس یم لیس

 ٣مرور و الو ےناج
 ے او ےک ور ےس ہا ےک لا
 ر۱۰٣ ۳۲۲ ما ںیہ ام
 ۔ا4) ز۹: میمن ہر لاطاناففانم
 : ماظالاو کر تعےس ورخاک۔  5 ء۴٣ (مس ۲۳۳۴
 ء۲ (مرڈر مس

 تام /: 2.0 ترضح۔.

 (۷۸۷۷۳۷۳۰۱مهك۳ك۵:ة ۵۳

 یت 7 ری تی

 ہے ےک وما ات. ١

7 ْ 

 ۔ تا 2-0 ۱
 :ْ ٠ اد لباب 7

 ٠ او ترک نا مرگیا

 ھ۷۳ قو ااع نک
 ےک توا نار ت تلاع کل ومالن .- تا

 ا - ےہہک لا6 یش ماع
 راگ ۸۶ كا 7 نںولان یم تیفآ
 رم باچا ۔اگوبذ

 ایڈ ور با ک ارفۓہ ںوماط نس
 رر ۳۵۹ (م) خر ےہ



۲ 

 ۔۵۳۹ ۸۸.۲۸۷ ہل“ ۔۲۲۷۷۔رھمممم
 ء۳۵ ۔۱ ۸۹۳۹ ۔۲۷ك۹ ۔ ۳۷ ۔ ٦ ٣۵

 ےنڑڑوم نم ےس حر کی ہول نام... (خاہچ از ۔۵۲٥ ۔٢۳

 ابتر. ماجتااک لو اکے او مد .۵۳۹ .۵
 ۔۵۱۳ ۔۵)ر ۰۳ مم خر ۔ 6۷۰۹ ۔[۵۷

 مانا اکں الاو نہر لپ گول . - ںی الاو ےرکلپ دید
 ۵۱۳۰۵۱۲ | مرچ نر )٢۷۔۷۹٦٠ (م۳ 6ر ےہ ١

 ںص ٰ
 ۷۳۵ ۔ا)م مغل ام ۰
 2 ایک ملال وم تف 0 (مود جر ایٹ ےراب ےک انلار چک - ٰ

 ۲۷(غد جر ماّکاردا ,طامماک كا ۔۲ ۳ ۳ (مس حر م اش ۔۳۵٢ )۳ ا

 ء۳۹ اتم م ال م٤ ۔۳۲۲ (ئایل ۹ ۵۱
 اچ )ہر اگ باذع لوزلرپانلا ۔م ۷م م۷۰۸

 ۔۴۸ ۵۹۔٣٢۷٣ عز تالامررارئاکٰی ا ۔- ۔ :

 ائ تر تی کا کب لا ےک نلا ا ا۵۸

 ۔-۹ مج م۲۹ ۔۸ یخ اند ۷ مرا و زالغ اکا...

 ۳۲۹۔۰ یم (٣۵۸ ۵. ٢۳۷٣ جر گے اک فو...

 مت ےب کتتدولنپ امہاداع ...  امغد) ٠اا مک پا یک لا ۔۔-۔
 سس اسی مشتری تل ماہ

 روا ایکر ا اک رخ( ےن ںوھما . ےس لوکل ون ےنداع می ۔--

 ا



 تر اب زظ لِر

 یر اض ںی نیکی ن ںیوفئا۔.-
 ا ا ٣۲۶ )ممے ز:اھک ر

 ڑمم)ر ا لب لیپ تمہ

 ہک ۷

 اک تا و
 .۹۰م ا" .ںینا

 ' ےل گراف
 بے یش
 ء۹ مسائل .م (لرا٥)
 ۔۵ )۳ ٣۵۵ ایج قر

 ء۵ (مانر تقی کل ما...
 ء۸۰ (م'ت)× غم نا اکا ئا۔۔..-

 ۵۳۷۸۷ ۷۱۳ ء۹۹ (ھک اتا
 3ء۳۳۷ مد .ل و ۱

 ۱ تک م۷۵6 ۱
 َ :(ماہچ اتر تعاطا نی توابع ...-

 ۱ ۔۸ ا۷
 اج یوم پت تابع رپ ١ت مےسنس

 27 ۷٣ ]4:4 ۷.۴ ٰلوار

 ۔

 : او زر لعزاخ ڈس

 و ٠

 6۷۸ مع س۱

 مم ام رم البم ھج و

 6 تا کیلی قا. تک
 ءء۵

 ::م ۵ (قنلراب)
 جج تا وو سلا ..-

 ا 2021 :۲۴٣٣
 نوا نا اف.

 ۵اف ۰

 پس و تر تّئاط اکہ تدابعع
 ان ٹغ 7 ۳٢ خ۳ منا



 ۷۷۶-۰۵۷۸( ارج تیز.

 ےگ خ کورس کرا
 2 ںوہلخاد یس

 ظن وو تر طب تردابع.

 لوا٤تر۔وہ رو

 ےرکت دامع یک انکو 272 2.
 ۷٠(ای ےہ عا ٠)

 ار ید ان ےہ یھب کس ئانلاسنفا۔_..-

 روجمایسا ہد وکلا ےرکت عامل
 ء۹ (مایانل .ےپ ا

 تگ مسخر تمفخ ۔
 5 ۳ مت کر دن 0 یرڈلا

 ۔ث۵ا٦ ۲۹۰۔۵

 انگتفاطا ااچب كے کیک.
 (لوا رهے تابع 2

 ء۱ یس ۔ ۱۸

 22/7 تک ××
 7 یڑدرما
 ۳ رم ےانکت رابع ا (۸ا

 :۹۹ (م۳6)( ۰۱۹۰ ۔۹

 لا ۱م الس سالک بوقت رفع

 د7

 ا فرض ہد ہک وف ےس دعےس

 ۔۱۳( ھر 1

 1ص ٠ںیہ ای7 ۲ ترایقوا|اعد

 م۲۲۳۰ ۷۲۰ ۔۴ا۸
 ۵9ن اک طا ات تابع

 _ ٹرمکت وزن 7ت"
 ء٢۷٢۲ /لباٗثر۔ 2ک رب یل

 باط بو ماز ضس ترابعوگر لا. ی

 رم” (لوا برے

 ےس یل ٹلا ٹو راگ مدابمع ....

 ۸ مر. ںی قا
 0 لان لا ڑور ےک تمام

 اگے دایرکو را تلب قا

 روا اتر ازگترابع ںیماید نوک...

 ۔۷۷ ۔۷۵ مشیر 7,
 ےک تدارعاناے یی ےک لارڈ ئاطا

 : رم ٢
 اوگ(تدبکَٰلاِا/ن
 ٠۔۳۸۲۱غاپپًاب ۱۹۰/۳دت جب

 یو وا تام اکر شر

 -۔وداورس شتور لن
 یالساروا تاب لجروا یکم :

۸۷۷). 



 ۱ کہ اب قو ٴ "+(ھی۳1

 تن فو 7 ےیل وہ وت
 ٠| لنا ےن نوش کت ٣ ہا و اپ ٴ قرأت اک اسم ۱ مت

 2س٣ عاد ان ہوا رگ - ۳۸۹ عراق فا
 وارد سیا ےکاما۔..- لاج زر ا یک ےتس تو...

 ترک یا ما عر: ٹکرا ےھت ےک پہ نم ار تواس
 تما لب نل 01 0

 :٠ نم لام ابال قداسوو ھ۸( ترا اش کی کا۔۔-۔-
  روطع تا کپ اب پا كم م ماوع میم رکا ۔.--
 ںیم نانا اک ھو رر رول تئاض کرا...
 ۱ روز ےک تیناع گن ول یا ..-.-

 ء۳۷۷۹ ۔ ۸ رھا ای 2ر
 ۔یرپٌڈراْذ صاف --

 ع راے ام | مل لن ء۳ ان
 یر کرو ۵1۳۰ ۵ ھی
 ےک تہ  یافم ےک یشن لسوفف
 ٦ و وک
 تو ھ٢٢

 : 000ب ہنسا...
 ٘ ھو ا و
 وک و



 ۔۹۱ میئر: ۔بالعا یھ اہ ناظر ۔یقالطتبوصت
 مٹ تر. ےہ اب ایا فوکب ااذع -.- تہجتحعاہلا

 -7 ۔۲۹۵ غہارَّراَ” لش ١

 رلگ1گ۸ن اھاگ ےک باذعم .. ۱ ء۷

 ء۰ ییا ںیایٹےر شامی انا گا 

 ۰.۲۷۸(لرا ۓر۔پازٰئاأ پس ں۵ (مدا6 تک 1

 ھم یل ےک ےن ایپ ےپ وے... ۔۲۵)
 1۳۷ خدحر۔د ۰ لات نیئولسا کک لو تان اکرپ
 ۔۲۹۸ (میع جر 01201
 یلانر ےب آی ارب ںوئاظٹباذع -.. ےس لیلا رک لو الل

 ۔۵۱ م۳۳ وس ایر کتب ی

 تیس ےک ںیگول ےک مس ک۔ ا باغ
 ۔ر۔۵ ۔۱۰۹١۱ ء۹) لاج ایان ل۷۱ مغ دا تیس یس

 ۔۱۵۵ ۔۱۳۹۰ر۳۷۰ ۔ ز۳۵ ۔۳۰ ۔۱۷۰۹ مل ۔۳۷۹ ء۷۸
 -۔ ۷ ك۷ ۱ ء۷۳۷۔۲ ۳۳۔۷۱ ھ۲۱۸ ۷۔۷۸۷ ء۱۲۹۵ ۷۳۴۰۱

 ۳۸ ء۲۷۰۸ ء۲۷۷۶ ء۵۹ رک ۷۰۹ ء۳ ۵۹ ء۷۶
 ءگ۹۱ ۔۷۷۳ ۔سووس رسم مس ۱۷۵ ھ٠ ا۷
 ۰۱۹۱ (ئ۷ثر ۵4۹ ۰۵۵۰ے ۷ی ھ۷ مم ء۷

 ۔ ۷۲ ء۱۹ ء۲۷ ۔۹ (میداتی” , تا یک پا ببالاع .۔۔.-
 ء۷۹۹ ۔۷۹۱ ء۷۲۷۳ ء۲۸ لپ ءا+ مال ۔۵۰۹ ۔۹۱
 سہرا اراات ہراس ۳2ً

 ۔۵م۹ .ھ۳۵ ۔۸۳ 0 ےہ شیپ لا...
 ۔۵۸۸ ء۵ 2۴ ۔۵۰۹ ۔۵۳ کس

 بند ۱6( ]۷



 ےن تے ۲۷ ۔۹ م٣ تیر ۰ ۴
 .- م٣۷۴٣ نھ َ ۲ 2-032 ۔2۵ ۔ء۹ ۔۸

 ِ گا تک ںی میئاقم ےکاما۔ ہم لو )۷ ۔یم ل۵
 کت 0 ف مس اغ لب ںیم. ول رسو سو یم
 .اگ دا ڈوکرک اپ ےھ نا ا ۷ا وہ ء۷۷۱۰ ۷

 اے تسمسح مریم او ۔ے0۷
 : نو 202 ا ہ۔۵۵ث.۵م۱۔شم ۵۳۸
 ٦ “اما ۵۳۹ مسا قل ںی وو ہک 0ج
 ١ :ص۲۱۷۰٣آ۶۰۰۸۳۹ ت٣[ ۔)× دا۹( انر
 ناف انا باط اکاھچ ۷۳۔۸۵ ۔مأ۹ ۴٣1۰ ۔۵
 7 تار ھا[ مرپ ا ا اب ٢دو ء۸۷ ۔ا۵ ۔۳۷
 عا کک بارک ےس ے ص۷۔۳ ء۷۲۲٢ ء۹
 موڈ لاثنما ےرہ نان ء۷٣۳۱ ۲۸۵ ۔۷۸ ۷
 ۔۷۹ ۳ع ۲۱۹ ء۱۳۹۸ ۳۷
 . ںی بام او. ر0۹۰ .ك۵۳ ۔۵۲ ۔۸۷۲۴
 ٌ ےس نس انررد تہ ۷٣2۰ 2 ےس ۔۶٤.۵ ء۸

 ۔۔۹۱ ۵ 20 - دء ؤ۲۵ ۔وز۔ف٣ ۔٢
 ۔ کرم ن۵۵ ۳۱۹ ]لو ل۵ ۔ھ۳۸۰۔۵۰۷۰

 ۔ان |۳ ۱۷۳۷ ۔۵۸۳ ۸۱ ۱

 8 ٣ی ۶۱۰ ۔۵
 ۰.۷۷۵ ء۲۷۰۰ ۹ ۔٤4

 ےن رمن ۳۵۴۰+ ۳۲۵ ء۰۰۳۷ کت
 ا سماج 7۷ ۴ ۔۷٣2 ےک :

 کک
 ہل ین

۷۷۲۹۰۰0 



 واک اد ظن با صا

 .٠ہ۷۱ لوا جر ےہ اجایکل زان
 ۔۸١٤ ء۷۹۸۰ ۹ :تس

 ۔۵۷۸ ء۹4 .۷۱

 اکی اروفورورٹ با اڑواک لا...

 ۷ مکس اح سیٹ اکر ےس

 ہلوا خر لینا کت زا.

 ےرسخ ۔٢۲ (مید قل د ٠

 ء۰۵٢٠ ۔(۵۰ ۱ ٤

ل لا :بازع-۔- :
 تلتخر وا ت

 (غد تر ۔۵۲۸ !لوا خر .ںشرمک

۔۵4ف٣۔ك۔۔م۷۱۰۱۸۱۰
 ۷۷ 

 [۳۳۰۹۲۔۸۲ ۔ ۳ ۔ےط

 ۔۷۷۸ ۔۷۳) -۷۰۳ ۔.۷

 ۔۳ |۳۷۹ د٣۶ ں۷
 ۔٣ن۰/۔۳ ۵۳۔۳ ا ام

 ۔۵۱) -طس۳ ۷۸ ۔س1۵ ۔سو۹
 ۔۵ ۲۵۔۵۷۲ ۔۷۴(۵

 لے !باذر وف یاد
 ۔۲۹ ٣۳. ۔مك۱۔ہ مدن

 ا۸۹۳ ۔ ۸۲ ۔۷۱ ۵۹ ۔۲
 ۔(كم۲ ء۱۱۳۸ ۔)۷ ۹(

۷۸۷۸۰۰۵ ۰ 

۳۵ 

 ےے۹۷ زمہ ءلہل فا

 ۔۱٥۲ ام ۷۹ ۔۱۹م ۔[۵۱

 ۳)۳ ۔۵٣۳۱ ۔۳)٢ .۹۱

 ۲ ۳۳۳ ۔× ۸٣۳۔۱۳۸۷

 ۵٣٣۔۹٣۷۱ ۔ك۵۸ ۔س۲

 مك۷۳۸ ۔س ۳ث ۔۶ ٣۷( ۔رساع

 ء۲۷۹۰ ۳۴ گ۷ ء۷۱

 ۵ك ۔۵۳۰۱۰۰4۳۵ ۔۸

 ء۹۲۷۹ ء٦۰ ۔۵٠ ۔۵

 ۔۱۸۵ ۔۸۲ ء۳۳ خان

 ر۳۹ ۷۳۷ اتر لئ “مج

 ء٦۸ ء۱۶۸۵ ۔ؤ۳۹ ۔۶۱

 “۱۹۲ -۵۰۸مای ۵

 ۲۳ا ۔۳۲۱٣ ۔٢ .۳
 ۔۲۹۱ -۲۹۰ ۔٢۲۵ ۔ں۵۵۸

 ۔۹٦۳ ۔۲۲٣ ۔۹)۳ ۔سپ

 ۔۷۲) ۳۹۳۷ ۔۷٣۳۸۔.۔8٠٭۵ ۷۶

 ۔۳٣۴ ۔× )۷ م۸۴۸ ۷
 ۷۷۹ ان ۲ م۷ ٣ا۳۸
 ۵۷۵ ۔ئٍس م۷ ۵۳۳٣ ۔۵ ۵

 مر و ۔۷ .۸
 ۔۵١۱۰ ۵۷۷٤٢ ۔ ا ھج

 ۔مک سم لنکا ۔ وس ال
 ۔۳۵۷ ۔۵٣



 مز. م۳۷۲۳ ۷۳۱

 ۔۵۴۲ ۔۵م۱ ۵۲۹ ۔۸/۸
 ۰.۳۷۵۱ ماچاب ۲۹ ء۷

 ٴ ۱ ء۵ ۳٣ ۔مر ۷٤
 7 : َ ۔ٗٗ

 اکر ۔۱۵۷ ۰۳ مم

 ء۵ ۔۵۳۴۷۰۔۵ ۔/۹

 جو ےک ےن باز ےک لا...

 كمم۹ مع عر 2ر

 لک ااید نیکی تر ھ ےک ےک یگ زس

 ۸ء ناپ .ق ںی
 . ۔۸

 تام مت یگ

 ۔ںیہ+وخ ےڑہ اشارہ ُ

 ۔۹۹ ضش مر. نکماج
 اتری دول یک ب اذع یش ان اہ

 ۔٢۷) ٣۲۲ (ٹایپ ترے
 ظ 0 ھ۴۱ ۰۷مك۹۷۳۸۸۰

 ےے۷۰

 اپ ےل وچ ے فلا ے رپ نہ

 یے بابا شپ
 ۔م ۷ مب “ا

 لت _ گی ثونوخ ےب

۱ ۷۸۷۸۷۲۰٢" 

 "َ رن -ت کرے

 وزوکاگلپ 3

 و وے ا 7: -

 ٘ رک 5
 |مال/۷) گپ نی ےئاج یم

 زون ےلاوذ

 : ئل 7
 7 ۴۷( 227 پات د تلع

 تجسس ۳.

 ےہ انا بات 5 سس
 2اا اک کا پاپا

 ۸۷ ہا عز

 رک رت با ٠ ٴ



۴۰ 

 ۔۳۰۵ ۔۳۶

 لاٌ(رن نکیل ںی ےےریخ یسک.
 ض۵ ے۷۸ ۳

 پتر یک کشور نانا کرک

 والد د باذع ہازتہ ان ٹلاو
 ۱ ۔۷۷۳ (ٰلوا نر ۔ے
 ہا اکا ناپ ںی نج یس او

 ۲ ۔۵۳۹ مست ۔ےرک

 7 اڑا یادو ب اذع وو

 ۔ھ۷۷٢ابیتر ےک الا یروطم

 ھ۷”

 ۳۶۴۶۳ ر ء۸۸ ۔۸4 (اع ار

 ۱٣۴ پتر تام یک وو
 ۔أ ۳۳۲ ۔۲۳۹ ا رس×

 ںیہنے زس کت وان اکو ۔.
 ۔۳۷۷) لدا جر. یب

 7 یگال با _.

 ۔۵مك۵ ,لواجر۔ایہ
 ےس سا یالیٹڑکعی ا یھبےن ںج
 ؛لوا حرام ناز ماکب ااج کام
 ۔۵۹۸

 ا ںیم: ایند ےیب ےک ںوگول ہارگ

 ۔م۳ ائر ۔ےئہ

 باع ایا طط لب اول اما

 ء٤ ملیر رےہ نل
 ءاما یاسر ےہ دامایکے س ما بالو -۔-

 7 ۔۵۸۰ ار
 ۔٦۸ مس تم ایق نیا _ :

 ۲۳۲٢۰۹۱
 ام ےہ یی ےک کت رغأباذع
 ۔۲۴۳ ۔س۳۸۰ ×۲× ہر2 ۷

 رات ے پام ےہ رر ےیلا باذوع اکا _.-
 .اتکماج ںی ی بن اد اکو

 لب ذر .۵۴۵ ۔۵ ۳۵ (مّئا

 ےب م۹

 لزانہلباذوپےوبقےکٹ تیس

 ۔۳ ٣٣۷ ء)م۲ (مود جر اوہ
 ۔ ےگ یی ںی اد نان.

 ۔۰٢۵ ۔س۵ جر

 یتولناےک ےنرک ےس با .۔
 ۔۲۳۷(٣ر جر مہا
 ےرکیل ام قے ںولازع شد
 امن. مو مشیر. یشیلک

 ٣٭۔

 بند ۱6( ]۷۸



 ہوس ںیم ےد
 ۳۸۰ ۳۳۳ ۳۷ ریڈ رک رو ۷َ
 “۵۰: مل: مد ء۵
 ئے تا

 -ےانآک لاچاد دے اج :

 ۵۳۹ م۳ ۳۷ (مدانا

 11۴ ٣۸۰٣۳۶ ہ۶)
 لادن ر باذعایج نس

 روم مک ےہ ںی ٘
 ٹر ساگا تام ےک رل اے

 ۳۔“ ٹر پلطما
 لابی باک تب را ےس

 ۔-ب۔ضر کک ۔اگوہ اٹ ےس
. ۲۳ 

 غارمبلولرطقر ۔ ' لکل قار گہ
 تپ م۸۹۷۷ ._
 ےک گجر ںیہ ما مکا ےس بقا یئ برس --

 ےالوزولاڈ پر ؟نز..
 لو یراظع ٰ

 اکی پچاس بج

 ً رت اب یکا اپ فلا...
 کج تول 0ے

 تک ںی
 . .2 اس

 5 ظر 0 ا رس اے ار

۸۷۷۷۶۰0 



 ڈاک بال ےیکرپ طول مرق ....
2 

 ۱ ۲۳۹ د۳۷ ۰
 م تقلا لب اذعرف وت...

۳ 

 ۔۲۳۷۹ شعر
 .۲۳۷ مات ) بار داع وقت -

 ء۰۱۳٠ مات باقی دو مو
 .بالع لڈ تراو یندر دوام

 ء۰۸ ۳۸۷۴۸۶۶۵
 ارد .- .۔2بارع
 ترس ا تیس

 گنا: تلاء تک
 اخدەتر۔ لاّماربقالغاروا ںی

 ۔۳۰ ۱۹۲۔۱۷۸۷ ۔[٤٤ ٠٥۸

 .۔۲۷ امید“ اچ جر
 اس ۲۵ تم 2

 ۸۲۳۵۴۹۔ك۷۵ ہ۔مژہ.س۳

 ۔۵) ۔قال ۔ ۸ ۳
 ء۲۱ خام ت اایعابے نا مت

 ء۳ا می تال "ً

 ۔۵۲۷اج ج۸ ما لاج ےک نا :

 ترا ہرا نر

۴۹ 

 ء۱۳ (غد نا. تدابع قر اکن ا...

 .تارون یارو ٰیالغا ےک تا...
 ص۵٤٣۲ ۔ك٣٣۷ (مثیر
 زاغأاک نک تو 0ئ

 ز٣ / مابین ۔ادہپ پک
 ملا اند ےم دھوکا ںویز ا ۵۸٥۱۔__

 ۔) ٢ مع تر ےک ےک
 ٠٣ [مہ نر ارب یاب لاک نا _
 7 تر ےک ںوموق ُ

 .ایدرک یش یب ے بو نیکیضم اں“
 ۴۰۳ مر

 تاب علی سےس ا ار ول
 ا لُلپ ےسریزن نیدر واری

 ۰٣ ۳۷-٠۱۹۷ (م اج اتر ےھت

 ںیم ےک زم کت یا عی مال اما ترح ۔...
 دے

 ھ۷٣( کراتا کرب اک
 1 ۔نرسو

 رکا ابا یٹ تیا...
 .۷۷۵ (خ5)۔یفا
 ایک ییا ےک ریا بوس کیش _

 ۵۳۷۵٣2 مر ےھت کر ئل

 بند )1(6 ]۷۸



 قزھت ناہفب ریز یار

 اس یس ےہ ۱

 ء۰ا
 نانا تانا ات ےن نیو

 من ۳۴۳٣۳۷“ مار ےب ینا ۱
 ٘ 72 ھ١

 ٦ اس ئئوء  ء-ھەھصآهە
 تا ء۳۳ ایر ےھت اکرام بل ےس ڈرنا ییا لاخ اک ںنوردم

 ط0ا ا 2 _" مہم ہے
 ً نیا مم مشن اپ قڑناک و کا اک ت انا کاٹ یادو اظ

 ٴ ہللا ںیکتیہ اج قلت آر 0 مرید ےت تر کیسا دور
 27 یک ولا ۵از ےہ

 ۱ َََ “۳۰ (مازال 6 تانموکن ارد کہ یک وت وو -.
 ء۹ مو ہے نرکنےک
 ےی اکڑ کللاوکنیڑخ ہم
 >٠ صبا رس۳ ۰س ۱ میپ تے
 : ےن ا۵۳۰

۱ ۸۷۵۸ 16116۸ 

 7 ۔ ۷۱میگا ھک زانی ےک ۱

 ' پے شا ا... ۲
 2ای ند ام :



 ۳۲ص تب ..<

 لاک عل ا ٹلا لوصیر.۔

 کک تااح یک واپس ےس شیپ
 ۔۳۷۸ مر ا اسڑل کد
7 

 یر ہدنزوک ںی دس ا

 تامل اب ےس برعاکر کے نک
 ۔ء۷۷4“۔)۷۷۷ مر ایدارگ
 اکل رب ںیم یالس) تریحۃامأ۔
 ۔۲۲۷۷۱مود تر تلاع

 لےے کود تلابج ےس برع: ..

 2 ف7 ا

 م٢۵

 بر بدسا اوبامہ 7

 ۔ ۲۰۷۔۲۷ 2د ا .ایگآی بی
 2ي ےتریغزرر 7

 مس یر ۲ھ (م اظ می

 ۷۵٣/زابپ امر مل ۲۹۵ ۳

 و ء۵۸

 ۴۹ مارے کرا اک پلا...

 بلطاکے وم یب کلا.
 ۸م یس مز ء۲۱۷۷ ء۳۷ (ٹد یز

 . سس ہال ۳۸( میا پتر

 عومفماک ول یر اوس ںیم نو:
7 

 (ثد جد بایگایکن اب ےب سرکار
 ء مس ھما ء۳

 ۰ بلطماکے وی یلای ےک یب. -

 ےن ۳۲۳۱۸۵۵

 اک ں ویڈ ڈور ےک تا
 ہنس 7ُ 7ٌ

 ا انور ےس اھت اک
۵ 

 7 ۔تایع
 یس ۔-.-. ملک ار

 دا6 .اہٰٹلا نبارگ تنااکد وی

 ء۱۸۹ .

 اکا ںیم نی امی ئی
 : ۔۸۹ (مرار

 ھی کت کک و تیر...
 ۵۹۹-٦٠ (د6ر ےانراکےک عا

 ( لگ ا ناز... یش یش
 ۵۳۷ لداعر تار ۷ملصلرق

 ۔۵۷۱ ۔۵۷۰ ۔ك۲)۷۔ك1) (ئ ار

 ز۔۲۳۲۲۳)اباتر

 باک قران کی کرلخ ۰

 ۸۷۷۷ہ



 - ازالے ل یک انا ا لا ۔--
 ۲۴۸ 6ر
 کا مکا ا.

 ۵۰ ات مر
 قد نت رزا اہ ہگااا۔.--

 یا ام وے نا ںیم ُُى
 مز: چی اناخ ا اتر کروا

 ۲ ]او طفع ۵ 7 تن یک او
 کیسی ے رو
 ا. رزع 7 انا تو ےن اف انک

 کالم كا داد پب--
 وک ل۰۴ مایا ےب بہت
 'گئاروإ علت قی ےس

 ک۸ مایا ےہ تام کور
 ا ا یس و

 : ٠ لم ا اج رےہ یف ۱۸2 ء۷ :

 کپ اکر سا نل ےک ید... ھم و ےب عد یم کا ناف...
 (ا ترا انہ ےب ید کلا ام الام ا ِ

 ےک کج ےب و فو س۳اک . اوہ لام
 ا 0ر زور کوے رو ین -- ایا ںی یر ناشا_

 ظلم 0 انا ریت رک دیت" تک ار اد لام اک رک مج
 2 7 ٤ .۷۷مارپا)ھک گیل ر کمال نیک

 ل۲7 و م19۹۰ ۳۹۸۔۳۹ مک نر وہ
 : تان و ا

 ۹ اک ےل یم
 و نا درد.

 ہ7 تے ا ہت ۶۷۳۷۳۷ قام ور '
 ٦ گال ڈ5 کلرز کھ

 و یل مار ےہ یل ٠
 : رو ظرڈج -

 ۸۷۷۷ہ



۳ 

 ےس وے یک

 ں00 ١ے ضلقم

 ۲۲۱ غابپنر. ےب بما اج
 سج سیال ہدوک امسلا

 20 نر ادخ مو ے

 و 0
 تك

 /ییک گر ۔ جد

 رب 021217

 میاں وار ا اکا...

 ۱۸۳ ام ۸۰۷ عم جر. یفالععا

 مم
 مع چا . ھی فی مکے ک نر

 زنا ےن مالا ےس.

 قلم توان روا کیئ یا

 ایکن ےس وس ےک یل ا نفاق
 ۸۲۔۸۱۸ 6

 ناز ا اکر رقبے ولا...
 مت و ا نر ںیہ ےک

 مع ںی ےراب ےک اھ

 ۔۳۴
 گن مند ےک ابا پھ “۱. -

۸۷۸۷۰۶۸" 

 ۲۷4 ۔ی۳۷×

 ( ٢ 5 یو7 یم

 تہ :

21 
 حساب اد اکے ول نلاییا ےک عل ۔..-

 ھم ۔۵ ۲

 اب رکا وفعےن پا...

 ت لو وا ٹاک

 نب پس ۔اھنایو ہروس

 عزا اکر سول ہیلع لا لت.
 نام اک ب ضس ےک ناوکت ہم
 ام ییا یی ےک ےس الد

 ء۷ کل ے۷ م۷ مس
 ہک او امام ارک از عایاک نا
 رداوم کشا کا ےۓ اے ںوق ا

 از قو نو

 ۔۷۷ (رمم

 شش شے پک

 ۷۷ 1 ۔ےھ ین مادوااک

 ۔۷۰۳۴ حر,
 ٥

 ٢٦۔۷۱ مت ماکنا ےک سک ترک



 ا 6 اگ

 ٰ نار ےس ا لاعلم. ً حامل م َ٘٘
 ٘ 72 : یا چپ ےس ا(د8) توا ےگ سا.
 .: ۷۵۳۰ سی ۱ | مال +۳۹۰
 ٹا رو زم یی ۔١١٦

 او ری ارم گیر ہاا قال او ئاسےکم ایا...
 : ۴ت یش ۔ ۳6 7 ء۰ امان مول

 ٘ می ھ۱ طا من گرا مار ۔۵ مم ۵٦۔۱
 ت ایر ا مزق٭ لایا گدریزمز

 لئی ت را مان یلص فیس ما ا ےک یی .-
 2خ لوا6ز قددا تیقظاک ۱ ء2 ود حر کما ام ا 7

 م۵ ۳م یو اک" ا۳ ےل وے الم. ےہ

 : ۳۷ ۳کو ۳۳۷۱ے ۱ و
 س۰۳۶ ۲۰ ۱۳۰۷كام ےہ 0 یب

 : کک نب ایک اط ےک یش ار وا ٠
 ء۲۸ ٤ر :

 ےگ تا ا لویروارٹلا۔.-

 ۰ٌ تہ لاکر
 ۱ ر٤( نر ےہ عا ہا
 2 اعوان ایم ےس ریل اض لاعا
 انلاف ۱. ورم ینا ںیہ نکی دم
 وافر ا 0 :تافع یکن اف

 وامان مررئسوفن ےک



 ۷۶۸ 

 رابےک ود میبااکس ا ںیہ. ۱
 /۱۔۹۷-۹۰۸/میہاتز .ےبہ .

 ۹٠ /نایچ ما: ایکداھچاکل ما ۔ ......
 لاتا ےکر یگ ھی ےک رو... ٠< 45 و 71

 .۔۲۰۵۳۱٣۵۳ (ماژپانءراوال

 ملایا .ہ دیت اصضو |ےک تررحب ..-
 ۔ ۸

 ےک یگوج روا تیروقانلالس رپ ...-
 مم سن ر۴۹٣ لوار  تافص
۷“ “۲۹ 

 کنز یلئاق اک کر وع ںی تھ...
 ء۸۱ مج جر ۔رادرک

 نلنٹےک ںیدومی اد ےکرکت و...
 . ۷۷٣۴م. ماکعا

 وا یی اوم ےک تاعو یقالط ۔--.
 رہا نا اکٹ روگ ےس کر

 ٣٣۷٣ یار اگے اجاھھت

 ںیئاما ما اک ں دررموکپ کروم.
 مم پات رکا یر طنغ ا
 ہیردا قلت یہا ںلررط۔۔- .إ

 ملکر لعل یی حر نیم
 .ا/ کر. یکت یو ےس لا ےہ

2 

 ۔۵۰ ء۹

 لب مے پع ےک لا 2ج
 1 ۔۰ ۰

 ؛لوات) ادب ان کس
 ۔ھ+

 نانا ب ہیتاعم اک عی...
 تل تر یم ےکوپ ےب ےک لا
 ٠٦٠ا لدا جر ےگ

 مو اباکن ا ا سی ٹاپ ۔..-
 امر مد غم ڈاک ما یم نر
 50ہ وس

 ار ماغ ںیہ یف ازاغآ 7د یو .....-
 ا3۵ مر ئر.اغايگایل ے لانا
 ء۱۵ (ع۳ ح ر۔۷ ۵۵ ۔۹۹

 ۸۷٣لِا5ر.ایگاین ےس اما بر بع شو

 گیل ےس ئاسا نب ہد... ہے

 ۳۱٣۰٣٣۹ ۔۹۵ ۔۹۰(لرا جر
 . ۔۵۱

 ۔ایگیلےس یل لما ین زط قام.
 ۔۲۱۷ (لدإ٥ٗر

 روا ایگایدبع ایکس ںوئابیع ...
 ؛لوا رک گپ یھبےے ںوفا ۱

۸۷۷۷). 



 2 ۔۷۵۱ٌ
 جج تہ

 مم

 روا اوخایب تال نل ود و ا
 ء9 لوات) كا ازم اک پ ...- ۱ ھا ماقتایید ےک ےرو
 ۔۲۳۹۔۲۰۵ (مدانر

 .بلطخاک ھر ئابدبع وت اس ےک ٹا. یب

 ۔۵۵ ۳

 رت یڑوکدج ےک لا...
 ۔۹ ر:باطاک

 دیر البم ےک ٹا اوکي ؤالسم
 ۔مم۹ ؛لواڈر.دیکالے بر
 ںیہ کدھع ےہ ےک ےھ دلا
 ء۵ ۳٦(ای ۔ ےہ نوروز
 ۔ھ

 ۱ 9007 ےس
 : وس .موو .۷۷۷ ؛ٰلداَك۔ اس
 ۔-۲

 0 ضس 2
 ۔۵۷۶]مدد حرب لم

 ادخ ہا ای ئی ےس

 ' ھ۸۸۶ 5

 2ت . پے ےیئا

 و

 -.. ۸۵ن 4۳ ۸۳٣ مدح ٍ

 ٰ 2ے ۵م( ۲۸۷

 تے یر سگررس
 الا پے ود یک کدی یار
 :كلاطن ہر 5
 و

 رم ۱ ٦

 رک

 ۷۷۷۰ہ



 روا ےک نکالے پک
 ۔۳ (لدااى ملا اکے لاج ھی

 ۔ م۸ لدا ان باطماک فو و .٠ مڑ

 وی واک ید پک
 مو پرے

 ملا ان ےھت قصے ار پآ ...-
 تلس تیبس
 ردا انکو ےک ال نیز ابد پآ

 ہوا ت)۔اتکنیداک انا ےر سود

 ںیم پات
 ۔7 / تے نٹ ایج :
 ((18:۹+(لذ اتر کک ےک پآآ'۔-

 اس ء۹

 ۔ن۷۔٥ك۷۵۶اع ار

 ہ۵۲ لا5 ھے سک
 ےک یا ۃوقہ یی ےک یل ماافبمو

 ء۵۷ ہرا عن ےب ۱
 قارس ےک قران یک او پا...

 ی0 ۔م تی ےک

4“ 

 9۲ل وا6 تازج او ےک پک

 ےن لاک یا تو یئآ ۔.-

 ۔وفاکب اک | یاب ےکاپآآ

 ۱ ۔۷۲۰؛ل+لواتر

 ات ایدرزقاغرکپآ(ں ڑایع _-
 ۱ ۔م٤۵

 اگ ٰی افرْلا ہدلاو اپ روا پآ_--
 .۵۰(أدان/ پاکی اررایتا ےب
 ےہ لکرا ادخ تیقحعلپ آ

 ےن )۱۷لدا5. ٹا ےس
 رر ا ہرا و یگ بپارواپآ۔ -

 ۔۲۹۱(لدار
 .ایکں ویکراکنااکن اےس یاب.

 ۔۱۵( را تر

 'اگ ناروا ےاو ےنرک تلاوت یکن لا __.

 ام ںیباو ققد لا مال
 ٍ ۔۵۴۸

 اکی یم ا اب فالخ ےک پآ
 ِِ ۔ہ(لدا5ب

 ء۳۳ س یاد ییئاوکپ آ...-

 ۔مكم۲۰۲لوا جر

 لین انی لان بوت کپ ئآ
 ما تر ویک یک او

 بند ۱6( ]۷۸



 ء۴۷۳۴ رت سچ
 و لوک ک توو لا کپ 1

 ۔۸٦ اب۷ موسم ۵۸۷۰۰ ۰

 ٴ رام توقداکپ آی .٠
 ٣۵۵ ملراڈر

 .ی ایکن ضخ کپ اک ۲

 ا ٣۳۷۵۳۲ج تے
 ےک ںی ادخ ںی راب ےک: ےک

 ر۶۷ ۵ر یاد ا اکر اھل طض
 یر تپ نیک پے فط کر فلا -.

 : ء۲۵ ۸ الو ب)ہدعد اگے د ۱

 ٰڑدا ںئای یس اوم ےک لا .....
 ء۵۳۴۸( اس چیزب فاعاا

 رم ین این کاےک لوکی تعا

 ۔۔ (لیزون' ناس کےرکف یت

 ۔ ۱۲

 ےگ ٹو اس ےک پتے
 ۃ۷د تر .ےترہ اظ نذز .

 ںی اکا ناک وئاملع ۔۔۔.- :
 ہما تل" ۸۹ ۳۶ایل دتا"

 ى غطا٤ ےک کش ا ]سنتس

۲ (۸۸۸۶۵۴ "001 

 وو دو 20۳
 :ںانرکنی ڈر کپ ..... ہلال طا روا یتا

 ںیم یا ےک تم
 ا ا ا رس مل د۱
 7 اِدِْط ریپ
 سس و ےہ :اگ تراُبن
 یم یی را پن

 ۱ و ٥ه 7 ںی :

 ۵ م0 ھر مرضی:

 ا ٹ1 ا ےک
 ۳۳ اکا ماخاگ لَا .
 سراغ 7



 رایوف تفماجصر ےت ناک جب
 ۴۳ا ار
 .۸٥٥(لوا جر. مایاھنا اک ئآ
 7 م۳۴ لگ ت توم یکک بر

 7 مم اکے ال ن نادان ک

 < 5 ء۳۱
 ایا ااکب به بب ےس بیل تاو
 ۔۱۹ (لر|٤,۔اناپ

 اا٤ر تیا لوک عر ڈتاد .--.-
 م۷

 ید بیلصو اےنپ نیک پا 5
 ء۱۸۲١ أ جرردزاگے لب

 دہ ناپ ےیلاھٹاے کی دت رضح ۔۔-
 لا ایگدڈاجیلعاک نیو ےک نا
 رم ۳۲۵
 ۷ ٣۳۸ نل اد موٹا ون

 ےھت ںیم ین ذاثلت ایمر 97

 ۱ ۔۵مم ا۳ی اتا

 ےاس اروادُماکیئامب گال :

 لو تاب اذط کں یززمات
 و کن م۔ا ۸

 ءاضد یک مے یب ےک علاوخ اسم ۔ .-
 _۔ تام قلواعر

۳۹ 

 کال اتنا مت فا
 ۔۵۱۰ (لب| ٤ر
 - نایباک افصاکپ آں یم تر
 ۔۵۱ ۷۸ لوا٭ب

 و تتق ٦
 .۵۱۸(لوا تر. تقاّضفنِِلل

 نرخالل سان شرود ےک نا -×

 ١//×تر تام ىایسروا گز

 ٣ب 0.

 رگ یت ؤ ایر دری لالا کے
 .۵۷ :لوا نر ےھت

 ۵۷لا شکم را طفف
 -- ےچتب ےکر لام کم ہن اک ئلا۔۔-

 ۔۴۵۸ ملا حر .ں یی

 7 ےیل ان ا۔۔۔۔

 . را ۹۶ ۔۸

 طا9 یفلشیف 7رس

 ء۹۱

 تان کد عن اے تخم -
 :۷۷٠۵لراک لت یا و

 ۰ ۔۸۹۰۸۶ (۵دمز .لایباگہکا اعنلا۔۔-

 مکر ھم نشئافنکاے ںیم لت ایم...

 بند )6(6 ]۷۷



 ۔س٢ً۵
 فن ت وھق دویم ہجاتج

 سوم لورا ۔یرکداییا
 لین کت تیئابہر ںیم یویاھھھب

 7 ۳۲۴۷-۳۳۲۶ ٴ
 گے یاد ا.

 ۔م ۷ل وا یک
 ۱ ران قاطم ےس یا نفاقوک لا --

 می نوا ا امکان ٰ
 نی گن اڑا ےک وا ع ۔-- ۱
 : ہلہاایرہعلایر من "

 ا5 دکن جن تر ےسیم ںوئنام یھ.
 ۳ ات _ د۳۶ عر ایدرجا ےک دلا

 ےک ناک فال ڈا مالا ....-
 رت ےہ ۲۳۷ل ائ ںرابرغات غار

 ۳ وا لیدرردا لیای کس :
 او رگ

 َ یک _. ََ

 ررسفعم 00



 ۲۲۳۰۳۲۲۷۳۳ ہڑو ےک لاروا تے

 دید اک ارد اہ دیزعاکے یافکک۔
 ۔۷۲۹ (لواۓر

 رزثاشردا کم رم ترفح ںیم سا...

 ۔اوب رش بک عاگ ےر
 ا۲٣٢٠ لرائر

 ءاملراو وم اکہ دیشعےک یس تیل...
 ء۷۹۹۰۲۹۵۰۱لركر

 لام اکے راگ طخےےک علا.
 ء۵۳ ۵۷م جر ےل

 برہان ین ےس شرک لوئاھع
 .۵۴۷۷مراع جر لال دتا اک

 ھاں یئاییع ںیم ماس اف.

۳۴ 

 ر0 جد ےک درد یں ؤلم

 . ۔ی۰٣۳

 کا اک نی نوچ لط ےکا سا...
 ء۱١ء۱۵٠(لداج )۔لابتسا ٹیلع
 مال ین ت حال وگایخ
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 نیا سنوار ہہ فیکس...
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 باہ زیر ڑی ےر حاکم نسب
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 ۱ صا وع ۰
 م۵۷ 5ر ییا ےک سالک نم

 ۰ص "۸ ۔۔۔_-

 ء۲۸۰۵ ء۸ [۳۴

 .علناکس یا ےس نار یوم
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 ۰۲۹۳دا لدداوپایالاگیظاپر ___
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 ۱ تخم ا ٌ ْٰدای ترا یدا اب
 مر لی از ا ٦ -:ے۸۷صي

 0 ْ 27 ۳ ٦
 نین نو ات کلا ا ٠ یر ۲۹ لوا6ر اتمام
 ٠ٍ ک7 نا رت.

 ا 90ل ار ٌ ۲ ا : (لوا۵ تیرا
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 یر ا لا دیر فم2 لرابن
 ۰ً ٹچ
 رپ وا

 تک یر راقم ۱
 دت "2 ء۳۷

 اجر ھے تام ےک نانئاںم ٠

 ۸۷۷۷ہ ۲
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 واقف اک تی کر لی
 ۔۱۷۷ ء۲

 لیوا قو ےک ےک اج
 خ×اب یت کن ارو) تبفنکاک
 ۔۴۷ ۔۱۳)۔۴٣
 ۱۲۵ میدان داریت کواس“

 ابر گو طس گانا کک
 ۔۳)

 /ماترًاع کمی عڈلا لا نب
 ط ۱ ء۱ ٍ

 ران نا شناس ےک کشی
 /غئ ایگ گار ید باذع اکا دخ
 رے 0۹۱

 ۱۳۵مر یتا یہا.
 یماضمؤک ںورالم۔

 ۔ مے ٣۱۲ مور اگ

 ء۲۱٣۳ ۱۲۷ان]۲م!مررئر

 -۱۷۷ (خدانر.ںوراکن نام _-_
 ۔۱۵۲ ۔ا۵ھ۰

 . سن اکن ولد ےک یوم...

 . ۔۱۵۲۱مددؿ)
 ید دم کرو کوک ایکن ار _ ٌ 4 23

 ء۴۱

 دیضااکا پی تقاط اک شی
 ء۳۷ مدار

 ہیر دیک ںولالس یں ا

 مض .ئ کنی ور انلاروس ےیل ےک
 -ر

 اد یی ےےک نا تکنیک یک _
 ء۳۴۳۰ ۱۳۷/مادا5ر۔ یت ب اطاک

۲ 
 ا۵۰۷۵ عر مانا اں وڈ ر0

 ںیم لو لسی کت زیغلام
 (د حر لاک او فالخن ٠

 ۱ ۔۴۹ ۔۸

 باتخرب جیل یا یکں ونالم __
 ء۱۰ ۔۹ مدد ۔ایگارف

 2 ےیل می ےرںیریٹ ںیم یا ۔۔۔_

 ٣ درد ا یکب ا خےک رنلا
 اش ] ےس ماع فعاککں ولد یقن! ےہ ہ

 ٍ ٥۵۲ ٤ار

 دان ارد ا اد تاون) ےک کج.
 .۱۲۰ (ع۳ ٢ روا نر

 ا٠ اخد اتر باطخےس کجا نار. ۱

 ددب کام ار ایک قال بخت
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۲۲۵ 

 ءاوب لزان چا ےک گی رطض وو
 ء)۵ (مظدنا

 رپ ںدلاو ےس تک یب ےس کی
 ٢۲۲ ء۲۱۹ (مررتر۔ باط

 کش ٹنل ماوماک ن انلایا گیا نما ۔۔.-

 نی کیم ےس بسے یردرک

 -۲۳۱۳۲۷۹ (مور ڈر 7

 ء۷ ا۷۲

 ےرووا نرم یسئاو ےس کج

 ڈاک نگ ہری جہ اب

 ۔۶۴
 ۲۷۷/ؤر ا٠ک اپ ےس نییغانم
 اب یی اب ےس نانشراوروشت۔_-
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 فش 6

 اى: عد جہاز وم اک
 ۲م

 نرخ
 کب زوال ہہم یخ ۔
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 ۔[٦٦ (مرؤاہر

 تنا ا کن وحی یش یس _..
 ۸۷۰۱۸۵ (م2ی) بابا

 )رک ںرای ےن ڈلا ما.
 ء۱۸۷۹ ۔۵ (میدا5)۔لردم

 ہت عاشا کلا تا اتا ےک یا ۔.۔۔۔<
 ء۸۷ ۳

 نو مد و ہر
 اد تالقا ےک ۔__-

 ۔اغآ
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 ۸۵ع گات
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 - ےہ رپ یوگا کب ضا لا...

 ٠۳۷ رگ تر ء۱۱۳۷ “۱۱۳ سمن...

 تسوٗ ٣
 ال ںیہ ترشاعم ماظ یئالسما
 ء۵٦ ۔۷۳ ( ہزار .تیقع ایک

 ك0 ںیمیتالاع نوک ئا۔.-

 00 اپ . ےہایگاھ کر ئاج

 مس تر مانا نعت ےک ںومالف ._._
 مما ۳۹۹ . ۰ ء۸۸

 انار ےس یئالخ نلدگکیک ئامفا ۔-. . ۱

 -ےب ےس ںیم ویمن کٹ تربم

 ۔س اس مس ما مٹر
 ط ہما ئالخ ںی ماس ۔.._

 یے
 ٠ا۵۳ میان مع ۔ ۶



 1ک کم رک ےک
 ررئاب ےس ٥ڈ ان ندا ۔--ہ

 ِ ا ۹ مع نا ۱
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 ےج لاج اگ نازل کرا سا
 تساٛو رم گلو ورک

 ض فی کی لورا ےک

 دوم شر ہےیکدا تار

 ڈا فرمادیا بیخ 1
 ۵۷۷ (لوا تر .ںہ

 ۱ ےہ بی ہد ات نفداکفت معمار ۔._._

 مشن ید ںیئوکی کل لاج

 ۔۷۳۵ ۔۷

 روالا ںیم ےرااب ےک بیلذوما ۔.....
 ۔۷۷٣:لواےر در کرام ئل

 ا)ص| تلہ تب ا بیگ دب
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 ۳ں

 ۔۵۲۵ |لدا٤ر.ہمافا

 باب لئاب تشیع یھت.
 مر

 ۔۵۳۲ ٠لوا نر ۔یئوہ

 - ےہ میا
 ْ٭+

 تیشدا نانژ روا مک س1...
 ۱۲ )چتر. قذاک

 میان ماما کر قلعتمرک سا. ےک

 ۹۷۷" ۹۰۔4

 بد لم یکے وہ مارعے تی : ٠

 ۹۷ را
 تو نے
 یاس وہ کپ رط سکے ہن

 ۔۴۔ ۹۳ رغٔر

 تا
 ---ںاماھر یصئا
 ۷٦ ( لو .ینع ٹک یت...
 ٠٠١7۷ فات تافص یکن سار اھت

 ۲۲۳ لواڈر ںشوھن کیش ..-
 اک ف لٹا ریور ےک 7

 ء۱۹۲۷ دا5 ) . ھم ال

 ےہ قٹف بت ص5, ۰ص

 ۲۷۶ (لوا٤ر

 مکوہایگیل دن مالک شاپ یم...

 4< لورا تر: 2 :

 3للہ رک نان ۱

 ۔ںیہ ا ہد ل2 دےھی
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 ۰ٌ نیا ےب ےس ِٔ اے نص ایااكرشا /

 ۸۷۰۷ رس مرد قر :فلطہ اکے نس ۔الوا اب ر۔ںر جار 2
 ٰ مر ےک ۱ واہ
 "۷ ست 9 تب
 یکم اٹک ایک وے... لئاور اتر ییہ

 ےک کی درج ۱ -۸۳ 7

 ۳ ۳ ا مل
 تنا راقق ۔-۔لھب ٥٥:لدا6). 7س ھو افوڈل ۔__

 ا دوم : تیشہ سس

 ڈا ِ ِ ۱ ۔ا۵۰
 غار ےن یف فرفنک
 ۔۵

 نیک س لطاب باغ لام اکہ قافقفل
 ..۳(۱۷۳ر٤ثرد ء۱۵۱۷لدا ٠ ںیم
 : ء۱۷۹۸ (مرگر۰ ٍ.۔۔۔

 : یتا (مر مر مم

 ما لا رم
 ۔۷۲ (لواانر

 ےس یف راوٹ ںی ن ےک نایلافف ....
 ٍ باور رک اکے رر

 تک السر اکو

 ۷۷۶۴ 0و
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 لا6, یر تار یلادر یہ
 ۔19

 ۳۳ا تھر نابایرّٰلا ہد .

 ۔٣۹۲

 (مابجامد لڑسيَقمےرشلا دو .۔-.

۷۱۲ 

 (مابپا) اپ ےرای کر لا ہو
 ۔۵۳۱

 (٣٢۷ لوا تر تقی گر ےک نا...

 (|د 5 آڑررکرس مک فوت

 ۔م۵

 . ےگ رکں ینا لاس پور. .

 ز۷(

 مم اترا ےک ےسراردخ ہو.

۸۵ 

 ےس کلیم ناپ ےب یکم اکخ:_....
 ۔۵۴۳( مد تر یک

 مد نک ںیوپےک وہ واوگےک یکن
 ۔ )۵

 ردا جے کے رح یک ڈیلا مو _.-

 ۔ںیرےلک رکے توبہ یکس ۱

 ۔۳۹۲۱ ناچ )۷۷۹ (مدجا
 ء۷۰۷۸ ۷۷۱

 (غداب) ٠فر ےترجر وما ےک الایو
 مایا ۳.۷۲(۵۲

 ۔٦۷

 کر یہا رکے ین
 ۱ تا 78ل

 رکی ما ایک کلو ےرش

 .۵۴۷۵ (لدا ڈر ۔ےک ری یک
 کا یم ےنال ا لام اگادو

 ضَءاي ایک ےۃج

 رک یہ کلا ھو ےک
 در ےیامآبابد ایا منو

 ۳٣ ر۷۱ 6۳ھ ںیم ےن ااب

 تپ رہ و

 ٢۲۲ کر ےک ری لا اک ایم

 ٹو سو ںیم طا ےک تانئاک۔
 ء۹۸ ٥٦۔۷٦۔٢۷ ٠لرإ٤ر

 ےک تاطُاکق اطعرےک یا مانا وو...
 مان یے نے ھو

۵۵۸ 

 ڈک شو ٹال کا 2
 ۔٢١ ,لداجر تقی

 مکے رب مدن ارگ ےک مو لیک



 ء۳۶۸٣ (6۳امام) ز۹ (۳ ار
 ترک ںوتفردیم ول...

 ت ۔۲۳۹ دائر
 رفع تاک ںی...

 نار انس یخ سو یخ

 اد تراث کر تعا لوڈ ً
 ۔۷۵۱۔ء۲۳۵۰۱لواّر

 ۱ او ےبرکں یایدر تقو ےن تو... ۱
 و رک ڈر رک بو وے ٹر
 خس مم سی

 ۓل او ےک ٹرامعای أ2 ٘ ںایشی ڈک 1 بس

 ))۲۰۳]۵٣۱۰۳( ایام اندر

 ۵۳۲ اس”

 ًَ رب لب اسلا ۱ :

 نادر ۔۵+۵ ۔۵۰م تن سہ

 ْ تو2 تظظ وا ٰ

 لت و لا
 مور سو

 7٦ ےیل ےک رکعت دراک نا

 میم 00
 رات فقر ۵

 -د٥للاوھب لھآوج
 4 0 4 رس

۳ْ 
 بام اذغ روف نار

 ل۷۵ م٣ :ںیمےآ ور

 ہک رت ترے ےک اپ فر : '

 ۔ اوم ث۴“ [لوا حر ںی

 ے۷۰
 یورک ہارے وو ..

 امرود یو توا
 یت ےک یک ا ۔ے!سوو

 2 0." نم مون ٦

 م۸ َ یی
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 ۱۵۵ (9رھ ےل تر
 ںی سی لاج یکن ولا ےشیرف

 ۔۵۷۵ لراؤر
 ویک شرف کینو ازز ھم...

 ۵۵ مس ںیہ پ ئاکےک

 نم وقف زدر ےک تمایق ۔.
 ۵ب بالطماکے  انئارک

 رے لو ےم ر یو درگیکس یو.
 ء۹۱۸۱ ما تر

 مس مر شو

 طس 7 تے
 دلایا القم ک ئی اعرک

 ۸4 ۸۷ )م جر, ےس سر

 لام پا تحاک ا اے شا...

 تا مال تاج کشا
 ء۳۲٢۱ ۰۱٢۱ مر

 - اب فیشن ال سض نے

 مار ےگ لوہے ڈیوٹی

۲۳۱ ۲۳۷ 
 ےگ ئامن نا کو ینا.

 ۱ ۔ ۱

۳۳ 

 .)۱۴ ٣ع شر لاک _..

 ۱ گن لورا !ت ویر شرف

 ۔۵۵ ۰۳ا۷ تل کر گہ

 لا صامناکن انا جے ڈنزھعھ

 7 بل ۸ انب سس رٹےپہرک

 ء۵۷ ام مم مم ت07

 کو لا لا و تر خ
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 ۔ع۷ ٢۷۵

 نت ںوشڈرپ تو تول ۔--

 متعصرردےس گیلاھکس یم ںزنسم
 ء۲۳۵۹ ۔۲۳ہ۸! سم

 راوی کو زدد ےک تا. ےن

 مل سر .یگں یہ
 .۔ ںیم لطابو یت م ٹگیلاپ اگلا...

 ۳۷ مراور

 ید رگےک ند یت
 ۔۸۵ ایا رپ

 اک ۔ اٹ یم شان اک ا َ

 ۔٣۵٣ ۸۲۵۷ ۔س دم ۔سإس

 ۔۲۳۔٢٦ مع یر ۔نم ۔۵۱)

 ۔۶4

 ۔۵ مشک مکےک ےک ک انلا۔۔.
 ء۷۹ ء۲۲٢۱ |۲۱ ۸ ء-۸۷ ۔۷

 ۔۲۷ -۷ہكا ئ۶ ۔ ۷۵۵۸ ۔۲۷۳)

 بند (16]6 ]۷۸



 ےہ ٦

 كو ا۔۳۹۰
 دہ فو ور طت خر. ۱ /

 7 رکی شق بے تار ۱
 م4۰۷ مر یے نر

 .۵۲( وو جس ہری رتن الو ےنال ٴ تک 2

 2ک ٌ ۳۸۰ - 4 . را لڑا“ اگ نا ںیرردب ب
 اد وک ےس ۱۳۷۱۳۲۳۸۴ اے ےک
 شا ۳ ۔ےئ رک اما تفعپگہاوو
 ء۸ ھ4 5ن

 ٘ وس. 6 مک یم قل
 اوم ون ات ۹ء(لرااب) ےب تشاا

 00" ٌ ما ءوگرپزمر ۰ ۰
 بو ء۷۱ 0200

 سب ا اے کد کیا تل مسا ںی اک سک
 ہم ر۸۰ ء۲۵۹۸ ۹۳ ۹۰

 مم اک ماند نور... .
 ا 1 ھ۳ :

 ٦ نپوبنللدزر 7 ےر
 : و۷ ا20 موسم

 ۸ کا نڑرفالاو ںیم تیس
 مع ۷۹ می
 .7 سس اس
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 ٠ اب ایر شاکر نت ٣م

 ماند اہک لپ یکن وف...
 ۔٣۵ ۷۷ ۔۳

 ےک نوک ڈوا بہ میڈ اکر ھم
 ۔تان الا ےک سم ےس بہیزاط

 |۳ ۔)۰] (معر
 مم9 ما یک ا. ٰ
 س۳ہ
 (خداہ:ل +۷ اب وف یک ا...
 ۔ے۳ ۔ے۳ ٦

 اڑا ےیل تدح
 آن اپ ےک ما وت اس ےک ار .

 : ا۳۷۶( مقا

 ٦ اتر ٠٠٠٢١

 ٦ ۔ا۳ مار نئ ائااک نو
 ۔۳9۵۹۰۔ ۱۲۸ ۔[م×

 رم لعن تغ اک ا ۔.
 ۱ بپا انگ م ازلی یرگدداج

 ۔۸ ۳

 ےک ال اِالع یوم تفحاک )... ا
 . ۴۲م خر انرکہدارااک یش ا

 ٹیوٹ مو

۳۲۳٦ : ٢ 

 ١  7لن اوہ تابازلاوو ےک سا ظن : وک رکے رسا یب اک سس .

 یم ترضح ول ےک ےت داس یک
 ۰٠دے اگِم دلِ
۳ 

 وت نعلارٴئ الف وجے ھم...

 رم "ےس توعو لمافایم

 . ےئا+و مارٹم بالطلا یک سس
 “م۹ (ژس حر ۔ سس ۔ہ مد عر

 ۷۸من ںیلاپ یامسس ۷گ ۱-__--
 مم ان ا ماپ دم

 مم ٹمایکل لا.
 مست لء ال ل ۔۳ے ٣)3

 ۔۵۷) ۔۵۰
 ےک نج اھکراینوکہ جت زوح
 ۔یڑٹ لا حر ایا یکن
 ۔ا3ے ا[. -۹۸ ۹2 سام

 ء۹۲ ۷۲
 ایہہ م اس یخ کم تفحوکح ا.

 ۔ ئی یر کورزمایکے س لا
 _ مم پی

 ملسلالئ نک ترضح خر ار
 ا۳۵ ماہ0 ےانکت عا

 بند (16]6 ]۷۸



 -ری ہن

 ریس تر و
 ۳۸ (مورر ءاعدنپ

 تل اپ مو یک او اور...
736 ٌ 

 _ لا ا وا بورڈ بس
 مم 7 ۱۵۱(مدد ۔ےد لبا٤ر

 ء۸۶۳۵ ض

 دام ٹر و
 بیت۳

 نب تاک الا لاش ہللا...
 -7 میدان ءایدرگ) زی ےک

 اض مات اف لاردانلوذ ےس
 ء۱۳۰۴۷۲۰

 ےگ ول اونٹ زی اتا ے کاما... ٴ
 ء۳۱ تربویب
 تے
 ! 6۰ ک۸ اک ےب و.

 5 رس

 ء۵۰ ٣۱۴م انک ےس

 ٴ گا ہک افر ےک تاج ٴ

 ٣ دم ںض



 ۔ ینا
 مے لات افر ںیم ان ا. 7

 لا او امور کلمع اب 27

 ئل ٴ؟ںاپ ےک تا ےس فال نک
 ۔ م۵ ا ۳ میر

 تِفارززلر کر ۔
 نِؤاا ٹران

 (مید 5ر ےہایکل الا دامن. ٍگ

 ۳۸۸۴ء۸۷4 ۳۰۰

 ۔ےہ انوار بےھس ہو کک ر شود.

 .ےا۔ھ۰ضسجر

 داشںیم نین کروز کر

 (لوا ئ) ٹپ فامایکے مس ےنرگاپرب
٠ 

 ۔ راوی اض الاو الی کد اض گم...
 ۱۵۹ (لواخر

 ۔٠ (مید جر. ںی توکنیڈوفممم _-.
 ۳۷۰۱۰ ےس ۷۸۷ ۔ےھ

 یکن ما ک کال وا گن یاد

 غ ان برا ضاناج لگے تعاطا
 ۔-۔۵

 نازک مادے ےناج رہا ع
 ۳(۵۲۰ا۳۸) ےران ارکان ا ےس

3 

 1 1 ہ0

 ۳۲أكك ٠

 ۔۷۹۵ (م لم داض شیو۔..
 ۔۵۳ (مدد حر ےہ ردامض کارڈ ک

 .٣۳٢۱مظ۸نر. ےہداض فام _..
 (مدد نل ےبداض اور ے وار ۔۔۔-

 ۔۳
 (م مر ران انک لوٹ پان ..-.

 ۔۵۳۳
 (عوس ترے راسض باک اکی شئاوف _._

۰- 

 +۷ ۴اد دا امن رک راہ
 مم

 بر و 7
 ۔۸۴ خو ەبانازدیِ

 ٠ٴجران انکی لہر ےس اواانُبت لرر -س

 ۷۷۲۔7۷ غ-نر
 اک انکدون ںیم لاقم ےکاد خر اپ تروحچ

 ۔ ۷۱۳ مو حر .ے اض انکرایا
 لبنں یں ورنح وفنرا يٌزرم --

 ۵0۳۳س عر. ےس دا ا ایس الف

 گی کن فا تن اکت سولی

 .م ۷۷ (لدا جن ھہرافانرک
 شین ا انکم وقف اپاور ..... .

 اترے دا اناہد وکن ینلوا اناھئارک
 ٠س



 0لو

 كاڈ سس

 ءء٤ :

 م۹۰ اف ا ھا ےک

 ۔۰

 تلک ان یر گا
 .۱۹۷ (لرا٤)

 کک نا ایبےس وان وک یی...

 .۱۹۱,لوا نر رم ٰ
 ےک ےنر کوہ تئوک ےک دریا. ٤

 ۔۸۶۱٤۳ عل جان

 ضئو+ے ارم اگر واک یف

 رم تلک ٴ

 ۔" ٣ ا۳۸۳) ۱

 .ۓےرہ ٹو ےب ےس تر ڈرا ۔-ہ

 ۱ یم ا وا

 2ن الا و) ےک کی نا او سس

 ِ ۳ 

 ۳(٣ تققیقتموا یے سیا _۔.
 ا وک توا ے :۔یدرہیای .ںیہ نوک شان او ےس

 ۷۸۷۱۷۲۰ ء۸۵ ۸ 4 4۹

 ے۱ اوھم لوط ٤

۰: ۱ 

 7 یا ےہ ار. ۱
ِ"" 

 : ۳۵4 ایر .۲۱۹ ۵

 : خدا اگ ک2 ریلا ےس ئل! ۔۔-.-
 ٌ کہ و۷9

 _ الا +سایکں ای دوکال ا...

 ۴ ت1 20 مک

 َ ا ۸
 اھ کف الا

 اب ۷ ات

 ۱ :۔وررم ٦0س."

۷۸۷۸۶۰۰۰7 



 ۔۔عالن
 و رک ےب

 ۳بد ف اڑ اگن ا وک یوم اک ا...

 ء۲۳۸۴ ۰ء۲۷۸ ء۲۷ (۴یصجر ۳۴

 ۔۸ مری جر

 ےس مم سین کس وس اک عئگٹ۔..

 مس ۳٣۳۔۲۵۲ مصر
 ۔۵٣ؤ ان۷۵ ۳ ۔۵۱۔۸

 2س 00
 ء۲۸۰۸ دا ج)۔ ےٰ مزا

 ے او ےناپ الف کی کوک خ
 (مھ ا عا“ ۳۴ 7 ۵۱۱ لرا ڈر .ںإ

 ء۳ تر ۳۹۲ ء۲۷۲۲ ۸۷۰۔۹
 ۵4۰-٦۰۵۸ 0۰ یم ۔۵۸

 ۱ جر ۔۸۔ ۔ہم ابا

 ۔۳۵
 7 تر مز ہک ےک صا...

 ۔۸۱۶۸

 ھناسےک ینا اےی ےک ہما عالف ۔.-.

 (لوا خر تیہکرابیرر |ٰئرقت
 م4

 نالی ےرددکے یب ےک اپ عالم __

 ئأوعس کروا وم

۴ 
۵(۷ 

 ۳ص عر تگ ای یک ےس اگلے یک تب

 )۵)۷ 4۸ ٠۳٣٣۳٢ ۔۲۹۹ ۔س

 ء۳٣۳۰ ۔ ۷۸۸۸۵ ۔ م۷ ۷

 ۱ ۔۷۳٦ ء۳۷

 ۔ےس ںیھغ الف ےس ےک ںوملاط
 ف۸ب س لرریر

 ۴۵ (مد خر ہتحساراکے ناپ عاطف ...-

 ھر ۴" ۰
 تا رک رر 7

 ۲۷ (غایگ ٠ زا
 (ئاہپ اہچا دا را لنا ناس ؟
 ۔۷۱)
 ۔.. لوف

 4۹۸ل ا٤
 کک ا

 ۔۳۳ 0ک ےک
 ء۲۹۱۵۰۲۳۹ ۔۷۸

 ۱۸۷(میں نوک اف ......

 بند (16]6 ]۷۸



 دیو رت
 و تا سرو ات ا نفل ۷ (ندأئا .

 تے قمورو ے -.-اتوئاف.
 ِ مل “یم نوا ےن مغل ا اےک ایک اھ سس

 ت ای اس وصوایوم ۱
 8 : 0 دق .: سس . مس یہاں ا...

 ۰9 یم نعم
 ٌ و و زا ریا ٴ لات شام ءںوڑراف.- -

 ٠] رک ۶21 -ٹ۳ یک ۷۸۳(ان
 الم قد لوک ہد میک اقرش تو موو ہو۸ ۸ک

 وتگبااڈزبوٌب وو توزمعرسب ۔۔۔
 ٭+ھ0۳"*ھ0" ۔مو ما لوااند ارم

 ۔۸۰

 رومال

 تہ وم ۳ 7 7



 ا

 ان قن ا ت 9 تی

 مس تنے وح تے ھجری ہد

 غار اح یمن

(۳۵۰ 
 7 مل .: ۱ : : ٍ ر :
 تم ید امی کوکاوس ےک توا کرک زابعں یہ نوفافزککا اے[

 لنیزنەےاییرآرلبرار بان
 ۳۶(۱۹۲ جر ےب
 زاوےک ںولیع سیب نوا الا.

 اس اپ د٠ تی یک
 ۔۳

 لگشڈ انکو انکے س یولبتڑکامام۔۔-
 ہے نرگ کی تا یقدآرکے مد

 ںیہکے  تیرگی اد فی کم ہے پان

 ۔ںیئاجدردم یک ود ا ںولالخ
 ۔اہ ۷ م۔ا ۲٣ سس عز

 فال سا ما ھہفھپ ےس یھ ےک
 نماغد رگ یا ہہ اچ
 ۔٣۳۲ ۴ك ہتھ
 لخ روز یھ لوکے
21 
 ۶٣نا ۲۸۳۔۷۸۳۷۴خ٣ عر

 ۳۷م ۔۵۰)۷۔ ۲۱۳م ۲/۸

 ٣نے مجال اد نکہ داآپ یز...
 ۔۷ ۸ ۳۴

 کل نفاق سلو کے.
 ۴۵٣م مر ۔اتراب ںیم ای

 (٣۸۴۵ تر نرس یوخ ج رام ےس
 نار ام یرب لاعاےک یھب 2-0-7

 ٣۷۷ نل: اساں یکے

 (خ حرمماکت دزالم یک ںوتزک او.

 ۔۷۷۳ ۔٣۳

 ںرئالڑر تو وک تیس

 میرے ما اسی ےک
 ایل اکے اج اب انکے بڑ و _ 

 توپ ڑ تو وک اک یک ا
 ۳ا۷ سل
 غار نل ںی یک لعن کت
 ۔۵

 ےک یس ا کن امکروا کیش نج.
 - ںیہ ت سدا ادرراگفالخ
 ۔ ۷۱۷ ۔۲۳۲/۲۵رخر
 تنگ ںیتکتنواکم لمٹتمفاوا
 ےہ ےک دالالاب وا تلاد تم
 27 ار ۔ےب یف

 ( مان ددعاقاک کام بام...
 َ ۔۳۳۳۲۰۰

 اں یہ نال نااوک کے
 )۱كم(۳٣۳۔



 " دول
 20م مم ۔ے یلاعم لب ارد
 ۱ روا رشک تلاع کرو...

 ۔۸ (خدانز ۔ررزم

 لئے لا ترضر یس ت-

 ۳۷۷| كر ےہ یراد ہمذ

 ۳۷۳۷ ء۵۰ ۳(
 - نور ے قرض لک ال

 ر۵۸۰ (دابر ےگ یجب تے
 .-'اناعرٹت رتن اناس 2ے

 ء۵

 طلغ لوتسا صدا ھر اک نوامن . "
 ھ٣۱ ,ے ا سا
 ء۵
 20 ںیم ما تک

 تک

 ہاقیک لیزوا روگ ناس یسک

 کت
 ۸۷۹۸۰ مار ھی جت.
 وت نعت سود یکتتبرش

 یا بیل لی رفح ِ

 ٹاور سیٹ کر رر ضا چک

 ملی تاخےس مد ا اق...- : “00.

 تر ای الل
 لورا تفاج کلو والخ ٴ

 مز ک كا ارد الا ۔. ح

 ا فائر نار رم

 ال نب ان اکضڑخم
 مر عر :ےناج

 ۔ج قا انشا باب کلا.
 َ لی یاب ایارفیتاکن الو
 یاد لا ا ا الم کف

 ا : سا یا

 دن تر اف ا۔

 2 روش ناف ام اکے اج ایک

 7 7120 رظ 71

 _ مالا لب فا
 : کک گپ ئر

 ورک 207 یم



 خس اند ور یھی قا
۰“ 

 دو تا اف
 (لوا ج )ںیم ےراب ےک البم ..-

 ۳٣۹ م۷ن 2 ۳۳۵۰۸۷۶۴۱٠۱۸۴۶

 ٣ ملال ء۳۳۷۱

 ا۹ب چاک قلم ےک ایم .
 مان تو وک س شر ےہتم

 -+ ۷۔۷۳ (مرابت رر یوم ںیم
 رک ۷۰۳

 اس انکحع اےس لاقروئ بات لا...
 /اببابل ےب ںیہ دید کیل ےک
 یوم

 لا گام د ا. ؛ںوم امہ ایچپ_.-

 “ا۱۷۱ مرجا5).ںیہ لالع
 ےک یاوف او یی تیدوعمی گدا .....

 ٴ مار لام
 غاگےکن ات شیئاج بد نیوز...

 یت ۷۷ ۶ شعررسکم

 چہل اکی اکے سا ہن و

۰ 

 تام ام یقاددزا

 ۱ ء۴۳
 سما ںایکآے ماہی م تیروع

 رمکم لک مس راز
 یا کک ںودرمرفاکس یی نی...

 ۳٣٣ر ںیہتل الع ںی.ہتیرد

 ء۳۹ رکھ
 اےک تروع  اتکر وا درس ال...

1 6 0۳۸) 

 اد نوامنرو | ےس نلالس نیو
 لادد ہوس ےس ںی بات ایہ

 ۱ر قر ںی اپ اکے ک
 ےسسس۔ فال

 ء١۱١۱ ات ںیمےے راہ ےک ساچب

 دا۳
 اکرابم بگ احخاکئا ا ییا ۔..

 ۔۳ك ۲( ۔ےگ نوچ :

 ( وا )ںیم ےیراب ےک اوج
 ء۶۲

 ۵۵۸۔٤۵۵ مان ما ا یک الط.... ۱

۸۷۷). 



 ور

 تک قدیم
 رہ ٠٠٠۰ ۔یوعاقزوگ ۔
 2و می۶ا قالط تیا شب ۔-

 ا۷۸۳( ٴ

 1ٍ تیس تن

 رک راگ نت
 ۔ھ۵۱۔ف)ك٠۴۰
 : _.> لان کلا سیال نشا اگ...

 -- لورجب تالا کن الیضا ٰ
 : : ]وم :

 0 تنا
 ۱ ھی کمر ترس
 : ٠ روم مر

 یتا ںوررہ ےک ںؤفالطن اش سک
 نی٤ لئ اجل"

 ٦ پتر فرار ے و. بس
 ا. وو
 ى ےہ اند ال ٹیم.

 :۔ے۵

 اکی طدصزخ- ڈک



 ۴ك

 ۱۱٣١۱۱۷ ز٠ تانالنا ےک

 ںیم تروععیکی الطیب ےس تولحن_..
 ۱ ۱۴١۱اور اک طر

 اب تما یسک اظ ےک ال .....-
 تّلِن ٹن ادخانرزلمناسےک
 ٢ ہیچ اپ)۔ےھٹ فال لیگی ےک

 ۔ار
 وک تررغزاک 2 )ےب ےکڑر ھم عالم

 م۷۳۶ ےپ وم انھکیر ےک ورد

 ۸۱لا جر ییہ یاب ےک سماج 7.

 مم۲ سم ھے دس س۶ یم
 او اک یل ت مد خ اکپاباھکے ۔.-

 ء۱٣ م٣۳ )ےہ
 طام یت لاع یکم اک تمروع موکحم ۔....

 ٰ ۳۵۸ (موض جر این ںیم
 بے کوب باک لنا کوم ناولسم
 کود تردع زرہ قالط اپ یم

 ےک یب ناس ںی مانا و
 ء١۱ (مإیار ںیم یاد

 - نالی ک1ی سکے ںیم عی --.
 ترغکۓرہرتاکےکےرسدرد
 م۷ اد لاک ادا کر ںی

 نا اس غناوق وہ رکا ےمنکلاراو ..
 ٴ ایل اکرم ےک لژرؤڑاردا

 بولے رض مدت ےک نہا
 مم میان ںلرہں ٍ
 زا تروجب ےچگیرم

 ( وا ب)ںیمےراب ےک سسادچج ار
 ا4۹ ء۱۷ ۔۳

 یگ ما تاب گنج اض وو ۔-

 ١۰× مار اد ےک

 ۵۷۳ رات .ہلمکک ایک اع -...

 تیرش یکے ید یت لیپ ےس تول...
 ۔ ا تر ےب یت عی
 ۱ ھی

 1 ےنابی مکر و لپ ےس تولحت _..
 لو ہ طاس تنا ںیک تروعع
 ۔ا٭[مرایچامر

 اچ ابد ےب خیر تیوعتماع
 ۔)۷ ا۷ا

 ےب ںی عی اکر یو فرش تیاع
 ںیمیما یھجدالوا یی ارڈیلا یم
 ء۸( ریجن ,ےی لعاش

 یاد ےہ لئ شد ترع یک قلم اج.
 ۵۷۔۵۶۰۰

۸۷۷). 



 مسا ترک

 مکا 7 2

 ںی مرزا ایام
 0۰2 وف

 َ تہ تھک:

 س گے ہر سیکھ دم تو
 تتیت۔. ۳

 اکڑ لن اےک الم یی 'ترعاژ سش

 2 ا۵۷۳۔)۵ ۴ مریم

 رواغتس لا ای ڈرو شآ
 : ۔ھ6 ۰1۰-٤ 6ر

 از کے مٹر 9 مس تیاع کہف ہلا.
 جہ ۔.ت ۰ افق

 رن مے زا ےک ان اپ ت 7 27
 اکو سرو رم 0

 باہ اکر سی یل وی ٠
 م1 اتر .ےاسسر

 ۸1 204 تک

 . لسع تک ںازپ
 اک ازس/م ا 7 ۷۵د ۲۷۳ ۱
 ۱ زین یت زاما اک خے  ولڈول ےس

 ! ۰. اطوا ےب ںی



۵٣ 

 تاب قدس ےررکادا رافکار ابن. می نیا یخ الس قلت ےک ار ۳

 ۲۳۳بار ےہ ۶ ۔۳۵۵ ا٢ مد

 ۔۳۳۷۵۔٣۳ م۷۷ 2م حج ہرافکاکر امن ۔.. 7 ۳۴“ (مغا را جے

 ریکدلےک ادا ہدافکاکر اج ہہ ۸۹۷ نر رابظ ےکرص
 اند دزاغکٹ اک اوٹ مس اجایکاملت- آ ۷٣٣ا ا ےک کرا

 ٣۴۵ رپ ےہ کت الا ےک لوکی...
 جر را تروع ایگ ےس 08 2 جر اب

 ےہ حرام یھب تری وی ایک ے تاب )وتر ایران اہل.

 ٤۶٢۳۲ك٢ ۳ك رگ تر ._

 ںیہن ل اہک تھ ا ان

 ء۷٣ جر .اتک سچ ء۳۳۷۱ رات انک کس یت

 6ب بر ےک وک یہ ےلسلس ےک اجے _ (میاہردرعقاد اس ےس بسا رام

 ء۵۱ ء۳۳

 ےلاو ےھر ا 7( 'ںیمتلاہ اکے ٹن الی2 فوم نیٹ ات کو ےہ راھچن

 ء۷۵ ران اک م4

 اتم اکا قلع اکے نیز. اج ال
 ء۳۷۳۷ ۳۸۹۰7

 ےراہ ےک ےن د یقالاد ےک اھل 00 لب -

 ء۵۲٣۳ رر انا سی ۵۰٣۔۳۶٣ مر ر)

 ےز لے

 ٣۵٣ر ےگ ںوہ تے ۳

 ى تک یم ناقص... ۔ےس الا یک نر تےس

 ۹۹ .۳مك۵ مر ٰ

۷۷۲۰٢0. 



 تر 0 یرفالور نج ۱
 : : تعا مدد دبے ا

 --۔لی× :لوب ںواتہاٹبتصعاطر
 ٣۷۔۰ 5 ء۰

 ِتقلن فرح ٠لا ھ۰ ء2 ء۷۰۹۷ ِٴ ۸ وے ٠ ۃوئ۸ئماووژشاس أ دا جا
 ا دا. ترا وان و)٣ب۳-- رم ان ا م8 ھ۸
 زر کپ سیکندانآے مم ا۳ پک

 نو یزامنزات تلے ک یا ماکعا ۔.--
 یت ےگ تال لورا

 ےن سور ٣۸۵ عر ِک
 انا لا کن وافلیالس ام

 او تواس یار ےہ کک

 و

 ۸۷۷۷ہ



 دان ماما ےک تام تک

 ۔ا ۷۔۱۸9 ۷۳[7 ء۱۵۳ ۔اھ۳

 ۔۱۵ ۔. ۷۷
 قزال ئل ک اگااپ کت الہاعم

 ء4۸۸۷ درد جر رش

 ناس ےک لیلاو ےنرک پر مادم _--
 ۔اھج کس یتا اما یک ا ام
 ء۸۸۷۱ اتر ء۸ ۰۔ ا۰ مدار

 ایک اس ےک ںولاو ےنڑوآ ہرواعم۔_-
 ۵۳۱۵۷ (ٹدئر .ےم جاب اتم
 ء۱۸۱ ۸۰ہ[ ء۸۲

 ےک ت مار ولا ےس لو
 ۔۳۴۵ ۔۳۳| عر ےربایم

 تا اےک عو یلاولالانڈ

 مک ام ٣ظط
 انس مور تعا ا ا

 ٹک نواز
 س

 ۳۸۲ ۱۲۹ (لدا ٤ر مک .۔

 ۲۳۳۷۷۳ مر
 ۔۱۵۰ (علدا تن زخم اک کیچ : مس
 ۔۳۸۲ ۔۰

۷۸۷۰0 

 ۴ه
 رکیپس ےنرزگت رد یک ٹا.

 ءَ جس
 ..تم ا گاہ کد ادراک یم

 اتا ںیہ نا وص یا ہو _.
 اکی مغل ےہ رد ٹو اکہ رام
 “۵۷ (معکر ےھ ا یک
 داس موق نج ںیم نلالود

 ۱٠١ (مددیر.اید تزاما ٍ

 الالاکت سی یک ںی ما و ندا اک
 ۔ےگ ایر یکن السنیکےۓ رک

 ۔۱۹۲ (مررثر

 ۹ مجرا عن مارا...

 .ےساج لک وتر یھ ہے کادخ
 ۔۷ ٣ تر

 ۔۵۱ ( لواۃلددرج ےگ

 ۳۸۵ ۔۳۸۴ ۔“۸۱
 رانءاقْلرا۷گْئ زا ئالس
 ۔ء۸



 "سک ڑاجا کک نج.
 تن ےک ۔اوب لزامن یگتلاع نم
 ء| ہو
 ۱ یاب اچ کمی تم

 ۲ ۔1۱ ماما
 عالصا یا اوز الخ اک یم...

 ء۲۹ (مرر جر
 : نک لالی ود
 رسو زمرد م 2
 گی مانا ناز یک اڑرمود _-

 ج م6 “وار رورم نم ےرا
 ۔0۲۷۰۱۵۵)! .۔ے
 ۔ماغاٹے ارگ گچچیری ےس

 . ا و 75
 مریخ ے اپس 5

 ۔۹
 رتن تو

 ام ابام تل"

 . تب یا
 تک کا ک تو
 : ےہ تم یت لم کرت

 تا ا ےہ نیل
 نوا وناج نال.

 ۸۷۷۷ہ



۳۴ 

 ۸۲ )٢5 ے ومارگ تک فاٹا ےک ںی ً

 نیلا یکنز
 لپ ید یدایڈ یک یئالسا نی.

 راے اماھکد ےس ےس بس

 رام د ےب گنیکاکل وصی وارٹل
 ءہھم ۔ھمت

 ےیل ۱ تدراظراق مم ال 2ےن

 مال ۷ ھجری ےی

 6کیا لا تر ت یکم.
 م۸۳ ۔م۸۳ ما م۲۲

 ۸۷ ۸4-٠

 ۴ رات 7 یم
 یر ےل

 او ید ےب اکو ناک و
 مد ۔ مل رات اکہ

 - ںؤٹ اب بس ںیہ و اگ اک ن وفا.
 ۔۳۷۳1 خان

 ائی لوک ہسنراِرع 1 ںوامم

 اب رکا کرا ےک ا
 9۹ اٹءمہاب

 یتا رک یو 2 یب شور

۳۴ مانے ںی 7 تہایز
۴ 

 ترمرایحا اکے رڈبناڑک وضو ددع_

 ۔۳۳ ٣ن۱ ےوکت ایم

ےرسزد یے لام ےک نیشاوفیئالسما ۔.
 

 .ےرفنکنب ل ضأا سیٹ | انب نیز
 ۵۵٣۔۵۷٣ ۰,رگر

 ام ترا لوک
 ۔ھب۳ مم ری (م 5

 : ترا

 ںیٹناکت یک کے شام یفلسا۔.-
 ۔۱4۹ [مردن)

 ےکمالسا تیز یگۃالزرو رام

 ٢۹ ۔ا۸د جر ںیم نو او ی روک ا

 ںوتکڈڑیکن السمیقشتو ا نال ذات.
 ۲۳۷ ۔٣۲۳۷۰۲۲۲۷۳ر تر اک

 اڑان ایروتڈ کت مک یس 1...
۴-۳ 

 ۲۳۳۳۳ )رخ اکت دس ایر یٹالسم _...

۸۷۷.۷ 



 ا فال سم راقن ۲۷۵٣ا( خر ملا٭ ۸ م۷ مانا ً كم کزلیساملاص۔- ٰ

 شو ہاو اک اکو تر سک
 ۱ دام بادام ا ںوڑعس ایر یقالسما۔.۔۔...

 5 لغات تفطاکای سا :انلاس ا ایک اس ٣۵۰۶ ۱۵ا خ٣د نک سرایت
 راس ناس ترھ)ز یو ات 5 ےس ءابر یئالسارھئاسےک لو درا ےب - ورک رض یب
 گااور تاک روی مالا یہ ںیم لاش نیا ۱ را میچر ےئاموہ ہد ںی تارہاو ےک تیار ئالس.- ۱ و ترا و ٠" زم سد تاحال کوان
 کال ےب تم ۱ - |٣ ااناک
 یس زر ےک ترریغزرر 7 :لو* گال کت ایسا.

 : ہک جس (مود دے انی روا

 تو ہیر وع ۳ )|۰
 _ اے نشا مات تم ایر یئالسا ۔۔.-

 گدی
 9 رک رم ُ اک رپ -..

 یک کک ص۷۸

 تم قیتلانا دا ٰ
 ا تہ ٴ اس اگ

 ۳"۰"۷۷۱۲ی



: ۳۵۱ 

 ۷۶۲٣م ۰ اکیرابتتنادوخاینون ۔ ...
 و )"."

 م۸۷ ں/ر 2 م۴ ادا لت ملساع۔ پا

 امڈرم پار 27/9 سص 00
۹۰-۸4 

 ںاسجیوکے نس یواین ایکن وفا ..-

 ۳۷۱-۹۱٣ ےگ اچ اڑ
 کیسز اینخا نامزد ےک تیقو....

 ہم ۔ا۳ مس جر ےاورام'

 م۵ رکا اج اکد سی

۱ 7 
 ٣٣۱ (وا نر گیتا یز ۔
 ۳۷٣لدا 6ر ترابخ بان ےل کام _....
 یراجر باگیئا اک انڑےس تالوج ۔...-

 ۳۳۷ (لرا تر ےب می
 زیاز ئی ےک ںیڑنل ول __

 (لدا ان ےہ میجر اد دوس --.

 کوک نکدیئوک ان کی
 ء۵ 72و ںیہ

 ادرک ارے کرک ور.
 ..ہ؛ /ئطر ےہاجایکت بعد
 ۔سمئك) ۔۳۱۳ ۲ ۔۱۹ ھم ۹۷۔1۵۷
 ء۴۷۸۳ ۔م۸۱

 ترور سارکے ھ یٹریاکی دیت...
 4 تک ٹانک

 تزع کن او ا ایگ خاک ویٹ ....
 غاضیےنرمتظاطلق تا

 ۔۳۳۷۳ ے۳۸ 1۹۷مر

 م۸۳ ۰۳۸۱۔۵۳٣۳ ٣ص۷۱

 س٣۷ ۔۳۲٣ (لواقر
 کس ہرا اف یلل ا فر کم ٹیوب

 انکی ٠س۳ (لداحر

 رم
 ء۸

 مد رسرگدزبزمر

 بند 6(6 ]۷۸۷



 ن۳ دا6 زس گ یا باس

 خالرقا 
 ۷۰۶۰ ٠ لوا6ر و اقاکتمداش .۔-.-

 بر

 ہ۷۷ لوط اشاک تراش ..--
 ۴۳۷ ۲۸گ نر ُ

 ۹۳ مدار کلپ تدادن َ
 لداا6 تاب اھل ےک اڑے

 َت ا (٣۷ مؤس تر ٣۱
 ا تاش بامن ےک تیج_

 ۔۵۱۱

 ١ ہتیلش لام ںی فخر.
 ۔ ۳۵۲ ۔۳۵۱ (مر' خر)

 0 اتا کت 2 مے فل ۔۔۔۔
 ۳٣۵۲۱ سن ںی ٴ

 02. مس ےس از مجسس

 ٴ ۳٣۳۳ سا ےہ
 0+ +290 ہبنوگ

 ٠ ن۷ ناکامی
 را ۲ك ۱

 ۱ 7 ہیلو

 یر

 ٠٠ یس ران .کے ہاری
 : ےس تیا

 ۱ رام عر

 لے ںونارش یل لو
 وتر رازی الٹ
 ے ر۳۷ رر

 تراگل ےن ازل اک نائا۔...
 1. 7 7 ائ



۵۳ 

 بولے را ےدٌّیلآہ۔ کما کے ےہ قتتروافہ
 ہ رکعات دال ائاب رح شا سیل ترارف
 ںیہ از کت واش فلا... کٹا وق او یڑیگیکق لو
 ۳۳۳ (خص 6ر اکیزرک نلکء قت ناز بتعہرر

 للہ راہ لدع باک یو اگ... 027

 ۔۵1 یو ین کرک ھے7 اترک ۔-

 فو تلا و دام
 لت تم یخ الم تادو ۹ لواری اھ
 ۱ ۷(سے کاج ۳۱

 لام انکی فلم یرازاب) یھی... ا ال اددراد اک یش قد ع

 ۱٦۷۱۸۰ قر ےہ ںیم نام تا ۱٣۸ ؛طاڈر اجر

 اکر ےس فرح کت لاوج . - اد در اک یئذ پا اک.
 ٣٥۱ ,لداان تام نے۱6. ے رد سٹڈی نہ اغے

 رو ۱تلاورع تچ٦ ء۳۳۲۳۳٣٣جر
 ٢ا٢٠مام جر ٠ت ددب ےس رسا رد لم ست ایم _ ..

 اک او ترس - مہ رس جر ایل

 ۔ایگیدرایتعااکےنض دم . جہاز مزار نکے تلالع :

 ۔مك “۲۷۷ر - مم٣

 ناانگربمو ۔۔-
 -۔۹١٥ اخ٘ذداا+یزسلدِبر--- ٠٣۷۳ اٹک اس اک زلسا . ت

 ۱۲۵ /مالب ۱ ٣۴۵

 ۸/ہكض۳۵٣ك0۵۵ه,ۃە3ھ4 8پ



 ْ ل قرار ً ات ےج

 2 : ٌح : ھما پیو ہار

 وو

 ' تم ٰ
 ےس مر اک او فہ
 رم رو :

 ۵مآ۵ا قر 2س 2م '
 اد تا ترک سا :

 ۱ ںی شپ را
 نا کادمن 7 ۱

 کمر وک
 08090 وم ج

 رض ح ا۳۳ تک ٠

 -< کن مالک شو ً
 سر ۳2( و 1 ٰ ۰

 ھم آے ید.

 رک

 2 ۳۸ 0 ہا

 ۱ ۱ راقر ےہ

 زوا تاک تسمافےرلاجہ..
 ٠ ر۳ ۵م یا م۶
 او تاج

 ا تر ح
 تو 0ل مس ٤

 ائ وا الا :



 ۳۵ش

 اگے جاو کمال نا اکپیف
 مچ فاس۷ غ۳ مس قر ١
 ئ۳ ۱ا۳ َ

 زمان درک لے رک اوع
 یر ےس ےن درک لے
 رر ۳۳۱۷۷۱۳۷ )

 نامے نا نیو ےک ںوہوج۔...-
 ومن ان کوایشا الاول ک جرم
 را ۷م الل ز
 کن گدا شو

 ا عر تار قلت .
 اڑ کیم ےیل ےک وک و...

 (غازشماووزےہزب
 ۔۳۴۳ ے۲

 لدنازازبیٹیراواھ رب ۔۔_
 ۸۷٣)مند قر طاکے رک راجح

 ٢فداذر.ےج عہكرارجزدح۔۔۔

 یکن ولی ےک ںیگولردا ںی ےک

 ۳۰۷ :لداط تیضاکن اج کی پھ. اپ

 -۔۸

 لانا کام خاک م السر ویڈ...

 ۲۳۷ خس انا اہ ئان کیم سک
 اگر زم کالج ںیٹتااح نوک
 ۴رس چتر ےن کاج

 ظن کرم کیم سافٹ --

 مزلض شک کے راس
 ۔۱۳۳ ۔۱۳۸۷ مراد ےڑسم

 لأرتیمکےس ںی نت کل حت __.

 فالو ووکے جید ےک عام روع

 الا -۷۱۰۱۷ مٹا را

 لاتتسر وم یں یم نژاد یف
 اتر رو یروہ ذیل
 لی نز کرے یکےک تیوع
 تا ٠۴۲۸ جر ےس

 . اف نوا ایر ےک نک سار سس

 ٠ر۲۵۷۱۳ا۸۷٤

 نا یاواد
 ۴۲۲۔۴۲ ؛خس اندر ۲

 نما ض سب
 لداقد نا اتا اھت ےک یئجج_۔._

۷۸۷۷۸۶۲۱۳۰ 



 نج ےن وت تک
 تو : رس٣ یار و
 - لومھاےیَظب کف وے

 ہجر رو
 ۱ ویل اتیو.- 0

 رر ااک ا
 اک وم مرا ےہ

 2 گرا ترشا طاک الا. ٴ
 ٠ سیمقر ا ٠
  رافما مان یک ویک وو.
 8 . نر رغ۷ ھر .۔
 لی اور نان یلادردالفا

 ًف ۔نرنرادےکےسودڑہج ٌ
 ہو ا اما نیہ اج
 /ەھ94سطص ٣س

 . >٠ للہ ایلوکۓے لوط

 7ٌ مات اھت
 ' واصف اہم

 تی ہہ 7 :۳۸م۰ یی
 0 یس یم
 ۱ ٠ اک



۳ 

 ورکر کت ای مند ۱ ۱ زر ےک اد اد شیر نیم مال ۰:

 ۔مہ امام اتر ما ےک تیروو تک ہا اتر تیا یر ْئلقرا

 ا روا لوزن پاک ا باح تک[. َد
 ٠ م۵

 ملنی مم۷ ۔٭ -1۳۲-۶) 7200
 یک ےک و یک ا

 تر ج گپ ام ترل کمال ےکے دہ
 یک ارد ںی تاج کر _-- (۲۳ ۲ ۔۱۳ ء۲۹ ء۱۷ ء۱

 ۱۸۰۔۸۷ ۔۱۸۲ 44 /ٹد عر ۶ام اکے درہ ککے ریپ. ۔1۸4 ۸۸ -1۸۲ -)44۶ داعی ' 7

 ۲۷۳ی ۲۳ ۔۷۱

 7 رے ام اس ےک نطفامن ... ام سی میسر اکنا ےک ے درس...

 ٣۔۲۵ مددابر.ےاجاز اب ۰۹۷ ۵:ماغر مم رع مور

 ۲۳۲ (۲٣- ۔س۳) 7٣۲۲7۲۹ ۔۹

 ناس

 ۔۳۹۳ ٣۸۹ ظر یاسر راہ ک تشیع ڈان
 : .- 7 ٠“

 : 7 ہل

 ۱م اش داں وما یں ارگ... لغو اک

 ۔۳۶ ۳ ]اف ےک تک مالس] ...-.
 لدوراجا ںورباد ایپ تلود۔ . ےس ایک ایک

 م۹۶۳ نزکافلم .ادفوار ےڑرو )اکر ےک رک لاع ۔.....
 کار اج اےک یل ما. --.ےرانلتنکازکد یخ یم
 ے۸ (م) ۰" ۷ ود پر

 مد اعز ےہ ما ا کی اان ک .. نیٹ اد مکی رگ تادد ۔.-
 ء۹٤٥۷ ۔ -ٌهحا ایج والع ےک لورادلاہ

۸۷۷.۷ 



 تفاوت
 ٦ ۵ ٹر ےس یخ ےک ١

 ا اکر باوا توا ےس
 ۳۰ ۵س۲ یس ات مک

 ء۸ مس ایل تیوع کے کج.

 ۵۳۷م ت ک4 جاکر روا -

 ا اک ںیزنن ۵اوے اب ےاگ بج

 ۔۹(مگ رر نزضعضرز "

 ۔ معا ےکاناروا طا پفقو_۔-.

 و مس
 تاک یتیم مانا یفالسا ےس...

  ۳۸ "اش تارے قھب
 نر مس مے کے ج۔.-
 کا کا کت سم ل امر وا ےس

 ۳8۳۲ 7 نا

 م۶ ۔۹۱۰ 8

 وتر ہ 7ت نا ۔-

 مس

 _ رک 2 ٘

 َ دیاق رم تہ ادتضو ےہ .. ا

 ا تارواق

 کک تی وس

 ۔ ۳ اکو
 5 ٹال ام اےک

 یر .

 رسم: یک ب الیون ےن
 سس منو

 سر

۱۷۷۸۶۶۰۰7 



۳۹ 

 اکر رگ آر فو کو ہک

 ۔۸ٰ ماعی سک

 وک 1 وم ےس لبامر تنے اترتا جت.

 ۳۷٣لر ا5 ںیم یت ۱ لاس شد ر۳

 باد یارک وٹکے ضم _.- لک ت یش ںیم ںوتس اثر...
 ٣ ؛لیا چرا ٹرل ۴٠لا نکا یک ین یی
 م٣۱٣ل]جر پبزرختا لک. تی مکرای یکے رو تاد ...

 0 تر و ۔۷۳۸٣دا جر

 ۔م۲٣۔م۳۱۰۳۲۹ (ٰلباچر یبتیرٹفاس کرم ںی تشارو ...بب

 ےراہےک ہلکا اکر اک تفطح ٣٣۷ ا٤ن ےباکس

 ۲۳۷ا 77 ۳ ۵لوا چر کی دالو

 ےک ںورک بہ ان فالح ۳۷ل دا ) صصعرک نا لاو ُ

 ںی کپ ک٤ تاد اثر (ناہبت کب یا تر

 ول اورا
 ےس ںیہن کس یی 2ا ننیاع ٰللاِلتحیْرا تام نیک

 رولاکک یے تی رر رک وکیل و لڑژراو ۔ ۳۲۹ “۳

 ۳۴۳٣٣ رم جراے یر هی تار مانا ٹیم ےک یھب...

 ۔ر (ماابد تم ایر نرتلیقکل -- ۔ر٣ز

 لا ۔۰ لاایبرٌّحاک ی اہم رتن و

 تیانب وف
 ا٦٤ مکا شے پ:اواینددناس م۳۶۸ نیا اک ھی کس ےس

 دمحم فقر لیوا



 ۔- کت اف ےھت اس مال...
 ,ٰلراىر ۷٦

 ). وس 2ق '

 اتید لب تل پات سم
 ۳۹(اے اھت

 تب اپ ےک وزن ےک تئاو نان ےہ
 ا۷( ام لا نح

 _ ہلطاّتیدنا ٹی

 ۱ مر دار خ٦
 نیو ےک اتری محی

 لو لو بلی اد ک یٹیپ

233 ۱ 
 - تما القدر تپ

 یی :)۹ (لیااتہ
 ڈ۹ وا شا 2
 333 لان 6ل اک یک یت
 ٌ 27 من یل
 تج : ۱ عا ان رس زرا
 َْ امر ںیم کد قل"



۹۱ 

 خا ۳۹ :لداجر۔اہلزا ںیہ

 ۲ ۔1۹۸ا ۹1
 ۱۳۴ ۲۳)مغس ئز تول اگ ا ۔..-

 ۱۵۲۔۱۵۱۷ را ردرمے گا ۔_۔
 ۳۸۵۔۳۸۳۷ ۔۸۰٣

 ہت لنک ما ات اےک گام ..-
 ٣٣۱۳۔۲۳ 2۔اسی.

 نت تلیفف لا لیا لام.
 ۔م۴۵۸ھ-۔ك۵۷

 ۳۷۳ (لرا ٤تب انی از الپپ - .-
 ک9 ۲۳۵ ۱۹۰ [مرایب ٠
 تیا کرٹلا لیشلداپچ ںی ند .. ..

 ۲۵۰ :۲ك ۹ ۔۲ ٣۵ ممرر جر

 دا اک ناپ یکے نال ڈو اڑ
 21 ۸ٹ تر ےہیورز تان

۷۲ 
 تی در ین اک نل ادا ۔.-

 وہ لراور
 (۱٦۴ لدا نر جیا ۔....
 مےئاک اوج ٠اھت ےک ا .-

 ۔٢۷۷ ٦٢) كوِإٗت)

 تما اص یی ڈلا لیٹ لا.
 ٣۹۳ لوااب تیصواک

 د۷٣ لاج جاے نیلی ہار کٹا تلک

 ےب ےک گیت زو یئالساوکں گا مج
 انت زدذال)ہبس ناےریلخ

 ۹-۱۹۵ م۷م۱د رے نبی ۱

 ظذ مابرکب ل خا بج
 لال کل ایخاک تو تو
 ۔۱۹۷(ما دانے اھ

 رےہ ںیہن اھ فا زا سٹورس ...-.
 ۲ ۳ر ۔ے کت کیا تو

 امام ڈاون کیک...
 ۲۷۹ ا٣ م ۔۳۰٢'ںڈم ترے اجایک

 2 7 سیما فہ 7

 م۸ ۔۱۸۷ك) تر. جاتے ا
 ےس ےک نو ےن ںیموار فا .

 ۲۳۲ لوااپ رو ری ےی َ

 ےک ےلاو اب ںیئاب یی کیچ...
 ۔٣۰۷٣ ,لراامر ےک دہ تان

 در مم ۵ دوگ
 ۲۳م۳باٛ_۴) كك ۳ ایر,ںیڈ ےہ ایک

 بلو باک یا فدی زا سس

 -رہرارانراچناک لو ٹلاچ
 ۲۳٣۳۵۸ ٭٣

 رزئاط اب ںولاو ےرکت الرخايپ ... ۰

۸۷۷.۷ 



 وضع ۱ .

 ×۹ مدد اتر ےس ایل اعم
 2 اغ ف "من ۲٣۳ ٣۵ىث۰۷×

 ٠ ۱۵۵ (مررور م۳ ك ,

 ٠ تفاوت لاعاکن ئل ناپ ...-
 تر طز وکیکرنز ویڈ ےلوبےک

 .۔۷٣٣فااہر. ورک تہ
 مىاو اینکر دا مارے - '

۱ ۳۸۷ 

 ٴ 0س... ہلا دت...
۳۰۷۴۳۸۸ 

 ,٣۹۰۲۷۳۹۰ ,لدانز: فوق لم...
 اظ آن الِقوےبتصاگا لڑ ۔-
 ٭+ /۲۳(مكداید ےہ ام او ا

 ات ۔۳۵2۳ رک
 تان رگ از ارض یف...

 ُ تک ا ۲
 پار کرے ےک وف گافک
 : ٭ رو ےرایا

 70 م٣ ۳۸
 ۱ ا لازم اگ و تن

 0)۸ ذر
 ال فر بالا.

 ۸۷۷۷ہ



۳۷۳ 

 ۳۴۷( ۷۳ص٤)ر کفن نا
 ۔۵۶۲

 ۔۳ ۵ ا۱سا کذب - ا
 ۔۳۵ ١
 ایا پو ناکت دت ےک فت -ث :

 ےن سار سنگر
 ۔۳۵۳ك۔ ۳۵۳۔۳۵۰

 ۷ک فل تام سیر تے

 ۔ںیہگں یم تلاع را اپ 5+
 ٥۳ك٠ اسم (مس ند ےہ

 اما تالا تم ت0 و

 ۵٣ا ۳۵/٣ باسی ےپ

 (۸ھ۵ 20 دا
 ۳٣۵۰۔ ٠۳۵

 ےس ےک ناکہ ہلا ےک فزوع ۔--
 ۱ ۵۱م ےہ ںی کر
 نا ما طول قسم
 ۳٥٣ مسا یی ےب فوت
 سم توارش یک والے گا رکا ..-

 ناخن ت او اامترم
 ساس اہایالچمماک فرتر

 ۳ ۳۔۳

 اک تے

۷۸۷۰۰0 

 ا ت7 ررتااک

 اللہ زر ا۷ت کلو ادرک

 ۔۳۳۷۸۷۶۴۳سعر
 . لدئامں یمےےیاپ ےک فراز
 َ 2۳ (/غأ.۶۷

 تک ںی یا ہدایز : ےک ےہ

 مزا ںٹکیدص یا
 7۷۰ ۔۵/ں ا

 ۔ ترا یلافص یخ فلو مرہ تک

 ٣٣۳۵۔۵٣ م٣

 یا۷ نٹدرفانرک فو واک ۔--

 ٣ ۵)/ مون ۔ےہ ںیڑٹوک
 اک را ےس مس ےک

 ۳۵ خ٤ ام جاو ںیم

 را ویز ول ےت تھک

 اس ےہ ۔ےہ ںی
 كص٣۵۔

 ارے فن فی ر ےہ ےس
 ہے وج
 انا گند ۶ زی

 ٣۳۸/اد کر نل یس ًَ
 ۸”, ۴ى



 2ج ون یک
 ء۳ درا

 0س2 0
 و '

 ۔ ۷
 ٴ دوا ےک لاس بق اتپو

 7 ےب ای ےک قل یکن

 ھ۸۹ >۴ رم نر ےک کیو
 0 ۔خٰںؤ۵ل۳۵۰۴۰۴

 رک تان ںیم و کھ ۔.--.
 مم ضا و ٠
0 َ۱ 7  

 میر کر وو ےس

 “ذ۷۷ ۰۵ما ۴۰ مہ.
 ا ۸۰۸. ہ۔ ۹/۸۰

 ٠ .ً 2۰و ۳ مارا

 اہ اک یو0 ےسوو ےہ

 نل قام ادا قرض

 : مورخ ڈنل۱واچ ۔ے الا

 ۳2: (٠۴ مب +۵ ۲۳ئ 7

 ٠اک مو” 7: دع ۳ "



 ۴+ م۳۷ مشیر تو ۱
 ۴() ا6طا ہزگےک یا
 ایل ئھ ۲۰۳۰۰۸ (میدیرس ھ۰

 م۳۰۳۳ ر۲۹ -ر۳ ۔ے ۱

 ا۸۷ (گہانراہ ل زا حرب نت '
 د۸

 ٠ما ۔۷۹ ۔۳٤۵ مان :
 یو او

 یتا نا اد ا

 ۲۸۹ ۔۹ (میس قرار ْل
 ںی نیر لوع تا تا ود ۔

 ںی ےن و
 2تنسسرٹ سا یم
 : ۶۸ ۔۵۲۳ ء۸

 انا: ناز یلص ا ںی ا...
 ہل

 -۳۷۹(ماج نر ترکی اج
 رم فا
 تقیقتاس تام تایآاک ا

 قسم ۷۳۱۳۵۸ ۰۱ےے]أ

 ۔ : ھوا ایم ےک یا

 کل زاج مات لارڈ نوے یاس...

 یاد ۲۳۹ (نس تر ںی لادیےلاج

۵ 

 ےک تال صد حت تاب یئوکں ییا...
 ںیم ار ےیس ےب ںی ف الخ
 مماى×ر) انک ناسا 1ر

 ُ ۸۱ مم 7-۹

 قبا ےک تعذ یکن املا ود -

 1۹۲۔۹۱ و

 (لرا تر تلیبذارن ںیم
 ۳۳۲۰۲۸۳ ۔۲۳ ۔)[م ۔۰ ۔۸

 ۔م[۳ ر۷۳ یس کال دوران

 ٣٣٣۳ء۲۸۸ ۔ ۲۸۲ ۔1٭ ۔۸ ۱

 ۹۷۔۳۹۲ ۔ململا ء۳۸۰۱ ۔۳۳

 ذلال۔ ۵٣ ۲۰۷ ۰۔ ےل م  ۔۵۳

 ۔ ۵و ث۳ ۵۰۲۔۵۵1 ۔

 ۱۱۹۔٠۱۷ ۔۹ (م۔

 ٣۲۳ء۱۹4۰۰۱۱۰۲۔۲۸۔۲٣
 ۲۸۳۔۸ ) ہ۷۲ م/۸ج اھ ملال
 ۴۶۳۰۳۵ ۸ام ۷ لیس مل ہل"

 ۔٦ا) ۔ڑل ال ۔ال] ث84

 ۔ء۲۹ ۔ے۲۸ ۔ء۱۹ ۔۷۰۰۔۷۷؛

 ٢ ءا۸۷۔۹ ۸۱ راہے

 )ر٤۲ ح۲۱ سر ام سز۸ ہ1
 ہم ۶ ء۸۳ ۸ ۳ - م۲ ش ف س
 د۷ |-( ل۳( ٌ اب ۵۱۵۔۵۵۰



 " روس ا

 لڑ ای ۳ ۳۳۴٣ ۔۵

 تر ض
 . امہ مع 3ئ ۱

 روا طر یک نئ اشےک یل -

 ات کر و وا جد ےب تیغاموک ٴ
 4 ۴ مار را ۵ے
 رت : ۔۷۸

 ٗ ّ دوا ,اقز ےہ اک اعاک ا ..
 فرد م۳ لو جد زایعا

 2 اع سیٹ یم کن یا...

 ا نیشن تار
 ٠ 0ء1

 خر اے ےک ٹوک ا. ۱
 تیرا یر اھم داکنزک

 و 7 ۔۹(لىلا5

 2 ررازیڈایۓ گایا لامر- '

 ۳٣ كی یر



 مرد د۹ (ئابباتر بپلطم اکے ا

 ممے مک
 اٹ یتا اک تی وا 2

 2 ۲۳۲ /لواب تراش
 را تہ لٹلا لرز اکا گا

 4۵١۷۳۹ ۔ -۲۲(مچ )ےب

۵۲۰-۵۵۹-۵4۵ 

 اک روم لو زرایکں ا.

 شا رےی ے یت کپ
  ۔ورح مار ےس

 ےک ےن ر درکلز ا ید ۱

 : تیرے روز ںوین
 ٥من ئی گور یم رام ےک نر طظ ۔

 ےرنا نل ود رک ول یا گا ۔۔۔.-
 رک تیا ےک نا
 : ۳۲۴۳إ)

 :۵(۵۷رئز
 ےس کی اپ ےس ںی الو.
 یی موج
 م۸۳ ںی یم ہدراًآ

 ںیہ عمر نیو یو ےک یل بام ےس

 ۔۵۸(غد رن لاتس اک اما

 ۔ےہ ینا ور لو ےک ا . 7

۲٤ 

 ۔) ۔۹۰
 روف زمذاکت طا اکس اے او
 یا 2 حر ےب ای
 نی ایا ہن لا ما پچ

 7ا۳ ۳۸٠٢٦دع)٠ ءایکم ابا رد لاک
 آر الد ےک ےس طز فنےک گا ۔۔۔-

 ہوس ۸
 لابی ںی پر ۸گ.

-۲۸ 

 ڑاس اک ں نت قیم کت ماود یی...
 َے نا ار دس نشر

 ۴ مو ۔ںیہھرکپ
 ۔۵۵۷ ۔۔-۰۔

 ےارب ال طاک ےراڈنفکا را
 7 اھت ایک یار ۔--

 ملایا ی 7 حج سذ وما
 ۔(
 “ڑکالز انب “فر تاک کایا
 ٠ / لو ار پلطا
 ںی نیزے ک لک لٹا ین

 ےک نس اےک ول نک

۸۷۷). 



 " ناف رت 7

 ٰ ان ٹر ےل
 وا شر دوم ا ِ

 ٴ ۸نبی: کدے روا
 ِ 1۸( ات 4 -۷۷۴ جر

 تا تیررف ےہ
 ئالوزا تن دوم یم ضا _

 دا

 دلا رک بخت

 ٣ ۳۷لا
 ه یک ۔۵-4۳۲۷ 2 ھر

 وج توہم ھ۳
 ثا لو مل لیکن ا. :
 ںس ںی کل واک کیلا 7
 ۱ ےک “رہ ایکاک ّ.

 تن ے6

 ا یت 8-9 ۶ یک

 ھج تک روانہ اک ےیل ےک دتا
 7 ار ےک نو رر

۷۸۷۸۰۰۰۵۰ 



 2 ات لو ےم  نلا کرادی

 ء١١۱ا٤۵١+

 اکے رکا شے یاوکاند ۔
 ۔ ۷۴۱ ۔۷۳۸ ۔ ۲۸۲ (ٹ۳ظ ا۴

 تک یک
 (خاب/۳؛٥2اط۔أ ایگای درک

 ۔م ال

 ے وجد ےس ویگن کب جب

 ۲۸٢ ٢٢۷۰۷ یار

 رشک ت اد مانا ےک ×
 یل لا لا رت
 ٹاس تیس فام گرل ہد ا یو

 [ھ ۔۱۷۹ ۔إ٦۷۸

 “ڑراو اکے ناجی یا...

 ٠ منا ےب حضر فیس

7- 

 (ن5)ٹامامکد ھگد ہار یس ل لام ہد عم

 ۔۳
 تعا وروا تاب .. ےل.

 ےۓایرک نان یک ںاذ اےک

 ۔۱۹۰۱۸۸ ۔۷۰ ۳ مار
 ۲۵۸۔۷ ما” ۷۳۳ ات کم ا ۔۶۹

 ۳ص۳۳۷ ۔ےریموہن ید

21 
 ٠ کج کار ای اک ۔ 7

 نیہ جد یو 2

  1۔ے نل وت اک نہا
 ۔4۹ م٢۸[

 ٍ ںیرک زر زلف تیس
 2ئ .ےاوب لام ٌ

 2 تل نم ک

 |۴ منیر ےہ اب اہوکں
۷ 

 گولکے ایگایکی زا ےب ئاوو ...-
 م۳ ٣۳د ار سیا

 فقوتاس کر یگوم سنایا.
 ےک ل زا ری تالادرواکاوا

 ےبایگای کب یمرکں وی الا
 ال۷ رم ٠۔۳۲ ۔۳۹ ۵ رکی
 ۔۵۷

 ایسا اع ےک چی کیٹ.
 ۳٣ رک ںی سینا ا ا
 ۔۳۳۳۱۰
 ے الرپ ےس بااطم یک اظےک یا ..

 ۴6| ما ہلازااکت ابجےل اوم

 ہ۵۸ ب۴۳۵۷) ۵۰4۔۵

۸۷۷.۷ 



 ۲۷۹ ۔ہ4 ۔۸۷
 ےک ےننھبت ابوک اما نت...

 ھر اما
 : وے لْیلل ا ٘یزافاسا
 ۔۸أم۔أ

 تال نایرر ےک ا فم
 ۰٢۶۷۹ تی توا

 ۔ مم ۹ مس دس د۲٣ ۷-۳۹
 ٴلوا 5ر پارے ت رات ا۔۔۔

 دو نرم مغز م۳۱١

 ء۸4۸۰ ۔رو مار

 ٰ ٣۹
 ۱۷ لا د باوآےک ےن ےک ا
 ۱ جل سم لعل کلو
 یھ ا تال یا

 !٠
 کس نایئاوت نام کار ۔-
 ٌ س ےک
 ہو۔۶

 "٣رف و لام تا اکا.
 ِ ھی اتم “غ٠ ۔را وت ۱

 5 ےک تک انا حج
 کا ایام

 ہی مر
۵ ۱ 2 

 _ ك٣ -ز)۳ م۶٣۲٣ 5

 ٹیم ٴ

 ایا اےک ےک لولاو ام.

 30 اول اان ے ی . -

 0. زم ۳۷۰۴
 و41 ٛلوزاتر تم

 مر ۳۸۳ :مکز ۃنکو رک
 2ھ 0 00 ۔۸َ0

 ٌ وا تنہا

 ۱ ۱ ع۹۳ مم6

 ۵ 6ر تبحیزٹےم بم ۔..

 ا ا ایس ا

 ۳۸, 7ت

 ےک )×0



 اک ک یب بات یب یادو
 ؛ مار کرب ںیٹات اڑ
 اڑ یت مس ۔ ما

 کرت روا تاناکی روی

 | مم ے4۷ نٹ دام

 کا لرز کش وقت کل1 یا...
 و ےل

 ۔0۷.ت.

 یی نت اکمزلخ ابر دا جس
 ۔(4۹

 ۵۷۳/لوا 6ر ب انکی او تیر.
 ۳(٣1۷۳تلا۱م ۱ری

 ۔ ش۷ ٢ا ۵۷۰۔۵۵۸ رم رر

 ھکں ور کند میت یکن وم اس

 ۔۸١٥ ایپاجر ےٹپایتد تا

 مم را ۳۹

 خا بات کت یب س او.
 ۔م 9

 ہیلع یر کل زنر ےک ٹل ا۵ و ..-

 .۵۷۷۴ ۵۲۳۷م ار پاتے باک

 ءء۰ میر

 ء۵۳ ش۳ ۔ ۷ش
 ثا5 ےب بات تگ

۳۷۳۴٣٢ . 

 لپ ںیم لم افتہےےک سج ےب کد و.

 ۔ ےک ین بایساکر یت ئوکاک
 ۷۰۳۲ (ماإہان)

 ۶/6٣۳ر
 میچ رد ےب بانی او تیاری...

 ۔۳۳۳

 ۳۳۷/4ا ےب ایپ ےس
 ۵۸۳ ر4 یر ےسکتالپ ماس مو

 و 1 ےک

 3 ۵ ۸۶م اک عر. ےب

 بام ےی ےک لی استامامتوو
 ے٣ 5 مرا

 ۲ض اتر ےہ تیا ود ۔....
 ء۵۰۲۴ ۔۸۸۰ .ک

 ۵۔۸ مس ےب وج امر

۸۰ 

 ےب تا اب لا ایپ وو -
 پات رھپ مالک اکر لا ہدرک

 ۔۵۵۹ ۔۷

 گن زہ پہلا ت واہ کوڈ
 غیر. ےےّلاکدل ہا فاص

 ۔۵4

7 

+"ِ 

۸۷۷). 



 ٠ ا

 صوتی ڈنج

 یک وھتادا ٹاڈ کی ںزاب
 ا۷۳۴ 1 اب اما ےس

 لرر ےک 907 ۱ 0۷ و تم

 ست ںےک رم

 ۰۹ (م نر
 ری اک وا 7۰

 روا ےب لاو ےننر ٘
 ۷۳ ہر تام کے ار کل ہد۔۔.--
 ضس ء۵١ مامانن ےہ ہہ
 اپ ےب رکےن تقایف _..-

 دم ماما یادو

 را ا1 نایوایکل ان عی سکھ و
 ۷۷(ان لم رویا
 ٠ ےس ںی شک طس ںی.

 ٴ ےس وک و 237
 ء۳۹ ا را

 لال یی ا اے :

02-1 - ۴ 

 ۹ 7 ۔ے اد تیرظزگ نانا ۱

 ع۹ ۔و لم ہک ۹
 ھے رکے و ]ےر اشد ےس 5

 ج (مزایاک .اید ترا کے ای ۱

 ز م۵۱ ا ل۳۳ ۔“لََےک مارے
 ا۴۵۸۹ ۷٢۹ ۔6ام

 ابا ء۵۹ ۔۷ ۔ ۷۰

 ۔۲۵ مارا دات
 ۔ ۰ ر۲۱۷ ان۷ ۵۷۱ ء۳۷
 ا۳۷۷ ۳۷۶ے
 سس بک

 م1 م۱ “2م ۹۰ ۲۳
 او ۔ لاک مم مکا م۸

 اظ ما ۵ ۔ے

 الخ از مر

۸۷۷۷۷۰ 



 نہ اھم

١ 

7 

 ۵۸۲۰۳۸۲۔ كہ م۲۷۸ جر

 ۔۸۱۶م ور ۔۵ ۸۳

 نںولاد رک یکن ون ےک ا...
 م۵ ۷٣یا ر ماما

 ےس یچاھتےناو ےک و وکی کا...
 ۵۰۷ ایپ اتر ےگ لورا

 تم ےس ا کیلے ھنایسصک ۔-
 ۔۵۰ ؛لو| جر ںیہ ےک رکا ٢و
 ۔۵ د۷( مع ر۔ مل۵ ۔یرسئک

 لم ۔٦ ۳۷۔۷۷۳۷ ۔ال ۴ ۔ن ند

 ۵۸-۵۸۸ ۔ ہا ۵

 تا رس وج
 ۔۲ ۳۷ ۔۵۹ (لوا ر٠ ںیم رک
 ۔۲۳۵
 لے و اراب کلا گا
 ۵۸ مایپاتہرب ما |اک لولار
 ۔۸۳

 ںی کر ڈالا لسی نت

 ۔۴٣ (م6٣)۔۹:(لراار

 ۷ک سہو و ےس بیل _-

 تقروا رکھ ڑ ےسا لد
 ما جر۔ےناک رجم

 قلم

۳۴٣ 

 ۳۸ ۔ ۷۷۸|

 سے رر ےےروہ ےس را

 ںی نگ جا کسی
 رے ۳۹۸۳٣۰ (ماپب ا )---

 کول ےیس ےس سس
 ںی ےگ اس ا ہلاثب

 ۔۷ ١۔٣۷۷٢ (مراسس جر
 . ۔۷کم۰ ۔۲۳۹

 ۔ایور وس لا بر ق اک نو

 ۔۳۳ ( ٰلراٗےر
 الا اکر اکے نیو کانت...

 ۔۲ ۳۳۳
 باپ لا یم تاب ےس ی۔..-

 ۲۳ لا۵

 ےئاجدرڑ لگن ںوار سات اے
 رک یئٹنوکع ار ود ےس یی

 ۰ ء۶۷۰۷ اے
 ا ںیمےےراب کت قیا کن اسلا.

 ۱ ء9۵ یار ناپاک
 ںی اکی وکں ممے نو...

 ۱١۵۰۱4۸۳ ۱ را ا
 میگا کا 1 یم ےیراپ ےک ایا...

 م+× لرز تر رن



 اھ ۔ آں یہ یی وک
 ہا یے سا کف اک[.

 مہ( لوا ۓربلطماک
 ٠ز نایٹ کرب لدزخ اکا... ٰ

 دام اگنب پس اکہفاضاا مم
 ے۷ :

 .ےایکں اینرک نو ٘
 ۔4م ٥ل وا ٤ر

 ئاود پی لذ اک وا تلوو _.
 ۔۵۰

 1 ڈرو اکی بر وا یگیئاک ام عا۔<.-
 ۳۸۰۵۳۸۸ ۔۸۸

 (2 تقوی لا. ۔-
 ےہ ایوب یر تا

 ۰۹ مس

 ٠ 2۸ ۔ ۔ے/ٹراک توکڈ کا ا...

 د۳۵ دس۳ کس عز ۲
 َ '' نیےمزدفالف۸۔ےت

 ا رش نم اک
 ض

 67 ایا نور
 : ںی با باس گا سا گی

 مینا |ےناو نام 7 و

 راگ 2 ساوکن یر ےن

 را زواف ےۓ فن ناظم...

 تڑکں اھدالیالا--
 ء۵۳ مرا ۱
 کی ےک یہا

 تک الا
 مات تر ںی ےس

8 
 اتا مر کلو ےس
 ک “۳۸ 0۷۷

۴ 

  کیل مٹدایز .ےہ وم
 ا 7 ۳۸ 1

 ح

 ایر انے اک ےس.

 اور وفا مان

 ۸۷۷۷ہ



 ۵۱۳۔۵ل:۔م۹۹۔م۸۵۔مد×

 ۔۵ ۵۹6-۵۹۷۰۵۸۷ ٢۳

 ۷۹۸ ۔۲۷۲۰ء۱۵۹۔۲ ۵م ۔۲۴

 ےل مم ۔ 2۷۰اے لدم ۶۶۔۲

 ء۵ا ی۵ ہ۵ ۔۷ ۳

 رک ء۷٦۔ ۵٢۷“ ۔ھف۳

 ے-۳۲۷-ك۔(۶۷٢۳
 رگ بت امالنتیص تہ ںیم [تتج

 مالا یا لورز باطن ال

 مشاری ناناماعیرافپ
 _- ۔ ۲۸| مکے کال ع۷ 2 -۔ھ4

 ۔ناا۳۔ ع٣ض ۔ ۵۰۳

 'غاضا تاب درا ںیم یا ۔_
 اڑناد زم ےس یکایک لات اطفلا

 ھ۶ “ےہ َ

 ۲۵۷مر ےپمورگر ا ان اک

 م۲۹ ۔ماعمہ۔م ک۹ ۔۲۷۱۔ ما
 ۔۲۵۰۱

 کریم ک ا ناس پیک
 ۔۳۱/ لرز

 ساقاتڑس تیلعلا کب مادف _.-
 ٣" زگیلزلر- ۵۷ قرداہاک

 ارراریں١(

 ۵ء۳٦

 ۱ لین 1 لا اب ای اوو

 ایک اہے ںوت لو غاکلیک
 ۴۱۱۵ مخال سٹ تیس ے

 ۔۷۳۰ ۔۰۷۷۷ء ۵۸ ۷۔21۳۷ ۸|

 ۔۷۳)
 اکی ےک ون سوتی.

 ۔٢۷٢۲ ء۷۷ ۵/مارچ تل ر یی ى
 ۵-۵۵-۵۵۹ ۵۳۔۵۲۳ ۔۹٣

 تیار کرلی لیک ایٹ مد و -

 د..م۰۷۳٣٢۲“'نمرے_ا ای
 ۔۳۷ ۳۷۳۰۷۳۷ ۔ر۵۸ ۔[۵4

 ۴۵۹ ۔پغ۷۳۔مس ۸۔سر ےہ

 0 اتنے یز لفلرک سس اے

 تان اوف ےک یی فلک جا...
 ۶/٠۱ا

 ںیٹتالاع نکل رزناکنوقروس
 ۲۰۔۹ ؛لدا ت) ءاھت اپ

 نادر یونی تاب کا ا ۔.--
 ۔ ٢/راجر جلی

 ےس تاب ایسوکت ای آی کاما ۔۔--
 مل ا5۸. ناتدْزا مد ےکر کل ۱

 جگ کٹی کت اب 17 ھط

 ۸۷۷ہ



 تے

 ۱ دام و ےلدرم

 من س۰٣۳۹ ۳۸۳ مم )۳
 قر ام تروغ” ایک ندی نکے ےک چک ئا ۔۔..-

 ۔ نازرازرلکڈن یا اکن وتر وم وومھ..-. ۱ ۔٦۱ن ایر. ھی کرو رت ایل نا
 ۵۷ ۷٠۔۷۷ ل دان تایھوطا ۔ ۱

 مک ۱ ییا ادروا تقیقتترا اکا(... ٠

 تہ ۹َ ۔ ٣ لات ںی
 اک( الگ رراوا افر اکگن ا۔۔۔.

 ۔م(لرا8)
 ام لیا 7ھ" اکڑ ہر رم اکک گا ۔...-

 ہو ےب ےارکان ان وکت اھتاو وہ 8 یس .۱9 وا
 ٤ مر کک ئاڑر ور کام اکا لائک نک ك ا
 ۱ ا کک ۱ لنا ےک کلم ا تپ.

 اک ا نک نور کک ا ۔--. ا
 0 ےہ ںی کیس کام رم

 ٣۳۶ل واز : قیام ایٹ اھت یک...
 نک یلص ےل رواہ ےہ ویکی ا ا سک
 ُقرل و گانا یاد ےک سا ."

 ےب نا فام یمن تار ۱

 تدقلْنور
 ٠ گام می ںیم ۔...

 ٤۶ .ءا۹)( : ٰ

 ۸۷۷۷ہ



 ۔ںیئاک و اک یک
 ۔۵ ۷ جر

 م۷لا اجر مان ےک ںیم.

 ۲٣۰۷۹ دار تایفرعنأ صا.
 م ہا نآ ًَ

 ٍ ںی
 ایک ابد کناس یک تی شانکٹ

 ۲۳۹ ۔ ی٣ ۷۳٣۷۳۴۶٣۴

 ہ۳٣ لوا حر وا ات یل سم اسس

 اپ کسے اھ.
 ٠۲۹۷ ا۹۰ جر

 : راے کرت نو.
 ۷۹۳| لنا ۰

 رکن آو ںیم اھ یہ نوک وک
 27 .ے ںی ئاجان اللھ

 تاب ایما تو اوشا۔...
 بت ام ا سونف نکل قو یا

 مر میر ےس

 ۱ )رونا کم اکا ان بج

 ۲ راہ .اھن ااوای

 ۳ءۓ

 انا تلیففوکں وتروس ضعایکس __ 
 0۳۳۵۰۳٢٢ مم ما ےک

 ڑ۵ ۔ؤ۵) ۔ل۵۰ ۔ک ٣۳
 ارے یا کیلور ....
 یو

 رش غر ںیہ رکی رشکیکن

 )۸۷۹-۰۱۰۹۰ ۔۷۵ ۔ ۲۹۔۹۔۸

 ۷۵۰ ٠ء۱۳۳ ۱۲۹ ۔۱۹ ۔۵

 ً د8 ۲۰ ۔۷) ۳۔۷

 را طے
 2ل رک در

 ور باہ اکر ولا اےک پرکھ
 رکی ساس ۂہیلع لا یل ھن
 اذا لے او فو

 اکا ازارپ ے زا '

 ۳۰۱ مر سر امام
 ںی لون ہامژاو ٗںوتروض یم تےل

 ٠× ۳۲۰ 2٢| ولطاک
 ۔۵ ۵۔۷٢ ۵۷۷۔۷

 ا( سل گیری ک اک ا... ۱

 ا ۔ ا زر زر و

 ۲۳۳۷ا ہابدء۲ ۴۴ ام ۳۹ ء۴

 بند ۱6( ]۷۸



 و ے۵0 فکر 6۶
 721 / رس تشس - ھ۸ ۰۳۹۷۷ خرم ٭ ء۵ ۱ ٍ

 کک ڈر نام -...ترغ+۳۰۷۰۳۷۷ ء۷۹۰۴ ۰ ٦
 ا ۔م ۵۔ما ش ۷ ۔ ا۸ ا 0ج
 نازک کو کک. ٠ مد ند طط کس سا

 ۱ ک ہم ۔۷۵۶۸ ۔۵/(م۷) 5: ار 0(۷. 32۵ ۔۲
 ھ7٤ ٠ |۹۲.س1۸4 ۔| ۸۸۔1۷4 1۹

 ا۸ شر رک ےک ۔۹ ان رو ۲۷۸۷

 را۸ ا ۳۸۰۱۳۶۳۴۹۲ ط۸ا211۔۵۷ اول۷ ۔ ۶
 ا0 ۳۸ض ۲۵۱ ہا تن ۵۷۷۵۸۵ ۔۷"۵۔۸٤۵
 من فاگ م۸( ۸. مم 66ے ٣" ۹۰ لئ یف

 یا یم ۵۸۔۳۳  نپ۔ؤ×ار ۲۲۹۲۲۸۸۸ +۷۲ .
 7۳ ۔تارط اک تاعالہا یکن وت... مع ما ۳۳۔۰٢۷
 : مک دان كم امر ںی ا نیک

 ۵2۳۷ھ ھ+۸ ۔۵ ۷۴ +۰۸ :

 ہلا ےک ےن وک ا۔..-
 اؤاھڈ ین ٹن کر لک
 سوکر وممصرت

 "-۔تالواطا رر ےک ٗ
 9 تیح ۔ م۳ ۔4۱ ٢۳۳

 0س0 7 "ھم
 مم لا ار ین

 : ۳ ا۸۱ 1۴ ۳'۳ "۸ :

 ۷۸'ت



 ا ہ۲ ما ×م مال ء۳۲۲۸ ۔۵
 م۵۷۰ مم امم۷ گا۔۷۶۷

 +۷ لوح <۷ ۔ ب۔۳۷
 ا۵ذ ۹٣۔۵۳۲۰ س ۔۵۳۴۰۴۰
 ۴۵۵۳۔۵۵۸۰ ۔۵۲۹ ۔۵۲)
 ۷۰۳ ۸.4 (مایز۔۵۵)
 ۲۷۹۳ ۔۲۷۸۔۲۵۹ ۔۷ك۸-۔۲۰۳۰

 - ۵۸۸ ۔۵۵۳ ۔۲۹۵ -۹۲
 ٹوٹکہ دشبزئس

 ۵۲[ ۱۳١

 ا 7ھ
 ۔۹ .ںیا اد باطل رزت

 ء۴۰ ۴۸۔۸ ۔م مار
 ۔۵ن۳ا ۵ا۳۰ ۔ى۷۱

 ٣۲۰۳ا ۰ رو مانے املا...
 ے۷ ھ۰۸ ۔ؤ ۵ م۷ ۔ م۸۸ ۔ ك4

 م۳ب۔- ۔م٣) مس ایر ناک
 ہم تم

۳ 

 -۸۹۰ ا۳۷٣-ز۱(ٹس ا گڈ
 . م٠۶۷ ما زہ ۔[*

 لالا ادرک یااک وت.
 ا ھر روا ای انا اپ

 کا

 ۸۷م مر اگے رکنا الا
 1۱۸۱) ٣۹

 ۔ ےس ایک ںیم افم س ووک ا ۔..-
 ؛ ۱۷۷ -۰۹۹)۳۳۴(۲۱(مررگر
 ۔[۷۳

 سی ےہ سیم ت0 حسان ۔۔-.

 ۔۵و م۷۹۷
 ںی ات ا ای اس اذاآ ۔۔۔

 1 ہا
 ار ےک ںویکو وداچ اکر اک .....

 ۱ ۰۳۷ ۔٣۳٣۔ ن٣ ۔۱

 بب کس عار ڈار گا

 ۔ےچ اوم لزان ںی ناز
 الات ے یار اکی یک
 نو ۳۔۳۲ م۷ م۷ می ۷

 م۲۳۷ اک پات د باوکاک زط ااھکا ۔....
 ۔۵ر۲۳۔م ر۲

 میلان ازل اک یرافم ۔..
 ا ا تی وٹس ےن
 لاس ۔۵ ٢ /ماپ تر باذجک ا

 تام م۳
 فینغلیم لی یکم ڈیل یک ا...

 ۳ یم نر روا ےل او ےہ درارڈ

۸۷۷. 



 وس وو

 ِ تم .

 یک راے

 ۸ تے ۔۳۸) ء۳۸۷۳
 یب و قو

 ہن 7نا تلک ا سس
 روا ئان 7ر لٹا ت

 ٣با ۷اب عن
 : ۔۷ ۷۔۰۸ ؟ ےن

 رکا ھیر انا اک تاب یا یس بسم

 ۸۳ در حر
 ہوس یک نئ لفاپ
 مو . وہ ںی بایماکدیم

 ۔م اد +۸
 "یی

 تک
 ےک 9ھ سس

 حر کپ
 نر ت۰۷ مایا ۱

 ییا ےن رش وو وو -
 ار کت وم یک و اتا
 7 ما ار '

 : : شک .

 ٹاپ وند ماا۔... .

 ٌ یش ےک ایا : .٠

 ے فال اوس تا 2و خآ

 لو ١

 بس
 ١ یب ےہ ایان و ھٹاس
 ےل خاک 7/0

 یت ک ارب کود ود...
 ٠ ا ء۲۸ جناح رکا ند
 و انا موت ھ۸۹ ء6

 دن ںی
 ۵ئ۷۳۰

  7ركار٣۵ٰ۔ 8

 اہ قام ات ےک تو
 ت جج رسل ےہ

 ضلع ھترلی

 ۶٠ماہ مٹا اد

 لیا تم

 ۷۷۷۰ہ



 ربی صحت سر توپ باوج چے جاے پ

 دم” ےک
 لراترربصے (۳٤۷

 گو پاک الو ا لوکل ا 7
 ۔ ۲۳۲۷ا از تامڑکس
  ۸ جر ۳۲۳ب

 تشکر لو ئاسےکنوم -
 ۴ 1 یت اکر ںویک

1 
 ناک و و

 ہ۷۔ی<[نلراور
 ات کج ےب پو تول کا...

 ۔ ء,[لعاڈر 0 ںراک ٹاس[
 ۱)۵۲۷۳ م۸۶ ء۸۸ ء۳۲

 ٣۸ ا۷۷ ۔۲۳
 زا تسام ےک بو لایا ا
 [مباى) . ےھت ےب رکا سرک

 ۔ںوگم

 رام کت دوک وف کک ا۔۔-

 خدنر ےھت ے رک ایما عایک
 اززگنرب ۔ممہ

 ۱م۵(غ 6 ملت اوم ما_-
 ۲۳م 7 عید ۷

 (ئابافازلْل سک ولووو ۔..
  ۷رنازترظ١۰۷۸۷۰۷۸۵۸۵فح_

 ھا

 اڑووٹہ ل گراف ضلاقسکلا۔-
 ۔۷۴۱ ۰ك ٠۷۳۷۰ ۳۷۵یا

 مو رر زر
 جل ںی ماخیوخ و.

 ' ء۹۹۰۹ م ۹۳۰۸۲۷0 پارک
 ابد ۳)۵ ء۰۶ ء۳۷۵۸ ۔۲۳)

 |مرای پال ۳۰۸ ء۸۷ ء۵

 ۔۲

 پارزخان اد لوعتاکں وا نکی...
 ۲۳۲۷۵8 ےک
 ( لا جر باطم اکے یہ ائ ںلیباھم اے.

 ۔

 ہد ایمی کن اک م یو.
 ۹۷ 7س ااورگ یم

 لکھ کن افکے لگ نبد گویا.

 ((۳٘۳۸۵ٌ اا۸ اپر سین
 ۲۷۷۔۷۲ ۔مدٴیكم ۵۷۱ ۔ك۵۱۳

 ء۱)۵۵ ف۵۰ ۔٦۷

 کس اھ نام گول یکے یا...
 ۴١۷۔۴۳ ۲مط ۱ ٠

 ےک ےن ام ےس لا (لک ےس ۔.-.
 ۔۵۰۸ (لوئر۔ ا2ط

 ےکانلاردا تافزتخا کافی پاک ا ۔..-

 بند ۱6( ]۷۸



 د۴۵ ۱١٠١۰۵۹ ؛لواىرتابای

0 9 )۳۱ ۰ +۳ 

 (٠۵-زك۹ ۔ز)4 -ا)۷-))۳ -۳

 موزانلم۸ ۔ مالا لالض ۔ز۸
 . ۵۷۱۔۵۰

 ۱۷لداپ تاماجنیأ ویڈ یک مس
 لن ز اک ایریا کدو ےے

 -ریمزگز لیٹنا ۔۲۲۳/ماب ایر

 غل ارے کالا ۱ ١

 اللھ لیرتاززناکں یار ترض[.-

 لاک .تنشزن ۲۳۶
 . لاعاززا۷یاپکھلیم ےے۔--

 ری یا ۱
 (لالد ےک تو کپ آ

 لب توو تو ئانلاب سس امضا
 : تر۰

 ۱ زس ضس لا فا پر ان.
 جج. مک
 . رثاسوفا سس کن ایم فا...

 --.. ایا قرات اماصا قٰئازر
 یک ما 2 وس كء ۱۳۸ (كلواے

 ےل وکیئ :
 ٠ ارد ما'دد ۷۸۵۔۸۷۰.

 گئي ےک پاذھ.

 ا ۔یردر اک پے. ۱

 گئ توکل یج۔- ٰ

 ۵ لاس وو
 ات پا فی.

 ات ۹

 :- ۔۵۷۸(لرا بر ےہ

 :ظال رم مک عر

 تب"
 سک ےہ شو یھی
 ےس تان قدا تاحا ا.

 : ه0 کس قلت
 تا ۷۳۳۲ ۷۷۳ ۰ ۲۷۱۰

 ۔۷۸۸ 2 رخ نرم نم یمن

 ۵۲۵:۰ ۵۳۷۔۵۷۳كك۵ٰ٣ك٣ 9٢٣۵2٣

 : ا۷۸۵) 60100[



 دے تی
 ٣۹٣۳ “۸۔ ٣س ۔۲۳ ۔1۹ “1۲ ۔))
 ۔) د4 س4م )4۱۳۰ )ل۳۵

 ۲۳ء۷ ۳) ۔[۷ کال ۔ال ۷ف ۔۸

 اس ۲۳۳ ام[ ۲ ۵۷٣۲۴۱۲۳۹
 ۳۸۔۷۳٣ ۔۳۵۹ ۔۳۳]۔۸۰

 غل اب کک ۴٣۲
 0۸۸۔۵۸۷۵

 یلایہب اک ما یلتسےک نان قل
 نانا گر
 ایکس ا یت اقتہ وادی ئام
 ا۳۲ ۔۵۰۔ ۰)1۹۲/م٣ 5ر تاب

 س۲۷۔۹۹ ۹۵ ۔٣٣۷۸۰٣۔۲
 ۔۷ ب7۷ ۔۵۷۸ ۔ل4ح اك۳

 س-(۸

 . سر حلشیت راضااک بام.
 ید زا السر .نابراک

 ۔۸ ۔ہ ا۳د ابل ار مایا ا ۔۔-

 ۷۳ ال۵ ۸ب ا۷ مک تل۸ ےل
 ۷۷۷۔۷ )۳ء ۱۷ ء۱۵) ۔۷(4۔٠)

 مال ۔ ۲۹۰۰ ۷۵۷ ۷۔۵۰
 نور اوز تن ےران
 جی انس

 ےس

 ٢- ۷۔6كا۸ مال ۷/۹۰

 ابن ۲۷۷۔۵۳۲۰ ۔۱۸ غ٣ك
 _ ۱۸۳۷۱۵ ۔[م۹ ۔۱۳۰-۹
 ۲۳۵ ۔۲۳۲۳ ۔٢۷۳۲ ۔ ۵
 ۲۵۹ ۔۵۸ ۔۲۳۹ ۔۳۷
 ۵۲ ۔ما ۔۲۸۹ ۔۷۸۷ ۔۹
 ۵۸۹۔۲۸ ۵6۔۷۷ ۔ ۷ئ4 ۵۷
 ۵م(۔۵۸۵ ۔۵۵۳ ۔4۵۲ ۔۵۰

 ۔ نی۷۴ ۔۷ م۷۵٦ ۔ممر ٠

 ۵۱۹ دس ےن ہس "۵
 ۲-۔[۹م ۔ 1۹۳ ۔1۹۱۔۱۸۲۔ ۵

 ۳۹۳۔۳۷۸ ۔۷٤۷) ۲۵۵۔۱

 راس ٠ میم رم ۔ وک ہا
 ۵۷۲۳۔۲۷۹۷ ۷۰-۳۱
 بم یا۵۱ ن۔۵۷۷ ۔۰

 ۱ ء۷۱۰۲
 (یااڈ لسضر نانا ڈ دخف اک سس
27 ۹۵۷ 

 5اب تا نربڑ طا سس“.
 ۵۷7ء۵۷۵ ء۸۷ ۔۳۸ ۔۲۳ ۵۰

 دس ےن

 ۔۲
 ناپاک جلتی ہشام ادا...

 بند ۱6( ]۷۸



 ضسررگر
 ۸۵ك رو یر اک گا ۔۔۔۔

 |۰۹ ۹-۲]-۸۳۰ ۸۹ ۔ھ+ ۰
 ۲۳۵۳۰۱۵ہات)۵1-)۱۴۱ ۳۸-۳۳

  ۔۸۱٣) ء۳٣۳۸ الا )۸ ا1۷
 ۔ ۸۔ای( مس اب ء+ذ ع] ۰۷ ۔-ھ۸
 ۸ ۵ام مم مم ۔ )۳| ۔ م۳۰ ۔ ۸ م۲
 ۰۱۳-۱۳٣۰ ال( مچ ۳۴۰ ۳أ
 ۷۸ ۲۲۲۷ ء۲۲]۔۷۷۸ ام ۹
 ۔۵ اکو د ×× ترک ۹
 . ۱ ۵۵ ۷۔ن/۷۔۵ ك۷ ۵۵۲۱۔۱۰

 یس ھ۹ا د۸ نے م۹

 66ے لال ۳۹ مد ۰٣ ۔۱٢
 امام ۸س ۳۷۸

 ما قرات تالا خاک ا ۔.-۔
 ۔۷۰] ۰ ۱۸۷۔)۸ ۳۷۔۰۲

 2 دل ۳۷۳ ۸۳
 ید ہا ۔۵ك ۹
 ات س دمکا-رل0-)۸ ۸
 ء۰٥۳۵ ۰۶))ؤ: ت۷۸ فا
 ۔وع ما ہلا ےڑل ۸إ ترمیم

 7 یہ یر
 ک ات ۷ ھ۸۹ 701007

 پاپ 0 اک
 2۸۷ .اتف۸م ذ۹ ۔ 201 یل.

 ترغیب ںیہ
 ھر 5 کد ٹپ توا ماکا۔..

 2م کر ےس ا و کت رت... ٴ

 ٠ ء۷۳ ٣ “مس ۷۸

 ا و: 0 ے۵ ۳۳۳

 رس اس سس سا

 7-0 ۲کس مم ر۸
 ے۸4 8۲ص كا

 1 ء٤ ا )ور

 ۶ لال 37 ء۸۸"

 ست ےہ ےطث
۱ ۳۳۷۳۷۰۳۰۳٣۵۳ ٘ 



 ۔[۷۔۵ (مد کر ضا او یم ۔.-.

 -۱۸4۰ء۹۹۲۴۹ھ 1۔۷ ے۹

 (ك۹(۹ ۔م“ س۳ ۰سم ۔۶۶ ۷۳۷ ۔زیرب

 ۔۷۰۳۵ (مس چو. ٭ ۔۵ی۳۴

 ((اہی انا ۳۷۰۰۵ ۔۳ ۴۷۔۳

 ۷ء۵20 ۲۸۷۷۵ ۔۸

 ل۳۰ ۔ ۷ ط۷۷ ۔۷۳]

 ۷۷۸-۵۵ -۔(۷۷٭۵۔ك۷ ا۷ م۔ ۸۷/۰

 ۵۹۰۔۵۸۹ ۔٢۵۷ ۔ ۵۷۱۵ ماہ

 ات و و یخ گ

 ۔۳٦۱۔[0۷ ا۷۲ ۔۱۳۹ ۔)م۹

 ۴۔۲۳ ۔۸)1۹۰۷)-)۷ اد

 -۷۸۰ ۔۷ اكگ ۔ ۲۵۵ ۔۳۲

 ۳م ۔۳۳ ۔۳۸۵ ۔سسی ۔یو

 ا۳ ۳رب ۔ مع ۔ ۳| ۔ لعن

 ا۴۳۶ ۰٣۔ذد۷ ۵٣ا ۔۳م(

 ۹٣۳ء۳۰۸ ۔۳ دی۲ ۔۳ ۵ س۳

 ۔مك ۳۱۰۳۹ ھ۔۳۸۹ ۳۷۸۶۴

 ۔۹٣۳۵ ۔م 2۸ ۔ممل× مم
 2٢۳۴ ۔ئ۳٤۷ ۔ م۷ ان ۸۱)

 ۔۵ء۳(ھد ا)

 تاک یک اظ یسایسس

۳۵ 

 ئی سس ےہ

 ۷۳۹۷٣۷
 ماند ناکد نلامزر صا یا.

 ۔۳۹ ۔۸

 6ی ںران اکی لمنیئالسا ںیم م) _

 ۔۲۹<-۷
 ۔٢۱٦ /مدا5 تش عی اواکس ا...

 “م۲۳ (محنر۔٦ ) ۔۰٦: ۔ررس

 ۔۵۳۔ ۵۱۷۲۔۵۹۔۵۸ ۔م مى

 ۷١م اب۷۰ ۔۵۵۸٥ ا! در ۔نرس
 ات ۲۰۷ ایچ ۰ ء۸۵

 ۔۵۳۸ ۔۵۳۷۲۔٣۳۷۹ ۰۸

 ۹۰۰۸۹ 44-4۸ ۔-۱ پر

 ۔۱۹4۸-۔]۹)-۔۱۹۰۔)۵۷۔۲
 ۔۲٣۳ اھ ملت” ء۴۸

 ۲۷۵ ا۷۷۲٣۔رس۰۷۰ ۔ریر رسم

 /لنزگنررر م۷۵۹ ۔۰۸

 کلا ا ںی یت تی اتا.
 ۵٥۴-۵۵٥۵ رد حر لالر تا

 نل ےیل ےک و سیف ںی.

 مم مم مل مع مرا و کیک
 -۔س۳× ۵ح۳۷ ۔ اک ۳ ۔۳۲) ۔۷۰ ۔یگرو

 ۲۹۲۔۲۸۹ ۔ك4۸۔ك۳۸ ء۳۳

 بند ۱6( ]۷۸



 راز نس مرد ۰)9

 ٠ .. 0 : ۰۵ ء1۸ 1۸۳ لال ۔ 1۷۳ ء۵

 ٢۴ ۔۵ا .٣ 24ك  4۹۔۔ے2صڑ۔م۵ ۲۵۹۔۵۸۰
 خم چا۹ ۵۰-۵۹ ۔ غل دا ۳۔۵۵۳ ۔۷
  ںورسو سو ےب .۲۴۹-۷۔۱۵٠-۸۲ (مللپانر

 دمقناکےرکدام زس اص اوا۔.. ء۳۸ ۸۔۳۳۵ <۳۸۸ ۔۳
 7 ۵: ۔:ؤ۰) 2 ۔۵۷٣(مرام ۱ ۷۴۰ - |۳۱ مامد <ل'( خر

 ۱ دمقماکے نکی مسلم قق .-- مال ۔۳۵۷۔ ۳۷۰۔۲۳۲
 ۔!)2-))۳ (فایانر زا اک قت م نکی دقت...

 2کہا نام تل قت... ۱۵۔۳۱۳ ۳۸۹ (مررر۔ںایہ

 ۳۸۲۔۳۶۹۰ ھ280 "ما ماوس م۸۵ ے۸۳ ۔۷۰۹
 ےن ایہ دع۱یم ین نوکڈفروج۔۔.- "ء۵د ۔نە۷ ۔ف٤۵1+۹٤۵ ۔۵۷

 :م۔ ء۰ ۸۶۰٣مالاطردنض اک ۔۷اك 020 ۱
 عم ۰ (ك۳۲۴۔ك۸۷۰۴۱ تت ےک ںیہ مسا رق.

 ےارووممٌآ ۔٣۵٣ ۔۳۱۸(مرایت عر < ہرا
 : ا رظصت اک رکن ایب او مال وا...

 و اک :م پوست زر وصفم : ۷۸۷۰۵۸۸۔۵۸۷۴ ےس
 ھ2 تک ×- ٦ : انہ اد مسل ع مت. ا 2 کا

 ٢ ََ رن ۓ کدی مدیم حق.
 ء۷۲۹۹ )۲۵۹ ك۷ وس

 اظ ہک
 ۔فش

۷۸۷۷۸۷۰۷۰۰۸"۳ 



 جج مح روی موموم لا جج بٹ

 2 سسر

 ٠۳۷۲ غایت

 ۔دیصتماکے رکن ایب عئارقلرڈفف...
 ۔ء٥٥۱)ك ۱۳١“ ۔۷ اپ اتر

 دمفقماکے رکن یب ناسا بام ہکف
 5 ء۷۹ ما

 دمآلے رکن اب ما للع اص
 ۵۸د ا2۸۲ ر۸س جر

 ۔رصقمآک ےرکد ارب عنلور امنگ

 دال .11 مسخر

 .دقتم اکے رکن ایہ کرہ شنڈ یو...
 )٤٤۵خ۳٣۳۷٣ ٥

 لنا نام وار تا.

 ۔۱:۳ ٤لر دقماکے رکنا
 ۔۵۷۱

 [ًیبووضماکڈ گن از وادھق __
 ۔رسرث ےرضررب یب

 اب دصتتاکے رکن اب ئل...
 ۔۳۳۹ ۔س ۳۷۷ ۔۹)

 رمقفماکے نر کنایب ہد اکا میق۔....
 ۹ ۔۷۱٦٠مرابپ ان

 دمتماکے کی ا مال ڑ.
 ۳۔۵۷ ۔۵ د مس انب
 رہمتماکےرکن ابن ڈا وقف

 ۱ ۷۲۸ہی

 ہک ( مكان

 رم اکے رکن لایب فرگب احصار حق...
 ۲۳۔“كمء۷ (مایز

 دم اکے رک ا لسی.
 2 "م۲

 ب۷ ۷۷ ۔۵۷ ۔۵ ۳۳

 ۔ےک غا

 بذ ںیم ب لطما ںوکضن ا
 ا یر ےک نک

 فن ج ںاینگ پیک ما.
 مپ٦ مس قر یو تافن
 مم۲ امت وم ۔ھم۷۸ اک ۶ م۷ ۔ ۷6

 8 ۔٥٢۲۔۱٢۵۔١۵۰/مایاب

 مما ۔ ل۲۲ ےل زا ۔ ×ز مم دس

 ۳۰۷۳۳ ۳۷۸م مد

 ۲۹۰ء۲۹۲ ۔۳۸۲ ۷۸۰۔۸

 ۔ن۲

 تال ایس سا ےس دویروا لسی

 ۔۰٦ ۔۵۹ ۔ر“ ۷۔۳۵ (مرسغر

 ا۵٦١ ١۱ا۰۹ ۔۹۵ ۔۹۲ ۔۹۱

 )1۳۷-4۰ ۔1۳۵- ر۳ ۔۸

 ۵۷۲ ۔ك۸۲ -1۸( ۔1۸۹ ۔ ہ4

 ۲۳۔۷۱۸ ۔۰)۹ ۔۵۸۲۔۵۷۱

 ۷۳٣۵-۷۷۵ ۔۷۳۲ ۔ہس ۔ور



 ' ۱ تن حسل
 مم ٣۔۱۳ /مامایر
 ہک تاک الا ےک نت.

 7 _ لقل نت ایاور ےس لیلا یف ہو
 ۔ م۳۷۴ ۔۳۹۷۷مید رے اک 2

 میان لا ا نر ایک تک
 ری7"ک نم م۸۸۰

 _لِڈأ تیل ررا تنہا.

 زا ۔۲۵ (خسا) ۱
 * غل ےک ںگول این ےب ےس تالپب۔۔-

 . لئ اکے لدربردا لررٗلام
 ہلباەب
 ےہرس 20ر وف وج ےب ےالھٹ .ب

 ٍ َ_ 5 ٢ں ولاو ٴ
 زایاک ورک او وا اسے لا ےس

 ٠ ما لی یا اب

 ۔۔مئک۷ ۰
 گا ےنر دو ھوگا دم. ائ...

 مد. مراور لا قل ِإاد
 تر لج

 مت م٠ /لیاابر لاھش ۱

 ۵ اب ناف دف ۱

 ّد ور قع 7۶
 تر ےس راہ روا لن

 وت ۸ھء
 7 اے رد اتارنا رم ضا تر <

 9 یل درس یگ الراا فنا

 بار تادزلر سے یاہو ۱

 اک ۔4۸

 2ت1 لطاگ ان 7
 ٦ ...[49 میرا 2
 : بول سک اف
 ٠ ٴ ٣۰۳. (لراچر لاّعال

 ١ 2 اوور تانے
 تک .۔۵۵ (لبائ)
 ہلئاط لاش کا باک ان

 ا ۳۲۴۲

 این و6 طاق اپ



۸| 

 (لدا تر باراک ادا ضژئاک ۷ ؛لوا 2لن لعاب ہا

 ۔۵۷۸ ۔۵۹ ہى ۔۸۱

 انا اترا ۳! لیک ود رکے اھت...

 ا وک ٢۵ ۔۳

 ۳۸ ۔م۳۵ ۔۷۲۵ ۔۲۷۷ ۔ا۹۰. مر لئککے او ےنرکت بیخ. ک
 ۔۳۳۲ ۔۳)) ۔۲ ۹٣ ۔ ۷ مس ۔"

 ود او مالا مدت رے 0 لکم سین ہد ناز: تو

 :۵(مردخر ۔راّفْع“ ںیم اھم ےک السشوا تراش
 ٠۲ ۱(من اعد یک رب اما... ہیر لاش کرم انا

 ۳۳ (مراؤر٭ ءامد کت اعا ا. 27 رد اہم نام.

 ملک اھ کمال بیت ۷۰۸۷ ۰)6 لْوَتۓںوراکو رپ

 ۔۸٤ ۴۷ جر لْی کت رکن .

 71 مالا یوم تلفح.. ات ےک تی.
 0 ۷٣۳سن

 ےرم اعد کالم یم تر ںی رر یتا ایدرور اےک نر تہب ا

 ۲۶۳۳ رس ۔ےرہےک اج نیم ندار لینا ںورلاو ےرپ ال ١

 او یک سوم تزع . ٠ ۔ل] ےل

 ٣۲۸ (م٣ قر)ہکی 6ب ۲۸۹۷ جر لاش کن ولدووم

 نور زند کم الامت. ۲۵(ٹات سی 71 گر زاد ..
 خس اندلس ےکاج ییام رد ےک ۸ مر

 ,۷َ تک وس ۱

 ریس نوکرڈ عد کل سا اف... اتم

 ۳ (م ران یے ےس تا تب

۷۸۷۷۶۰۲۰۱۳ 



 رر .۔.۔.
 ٠ ء۰(مرر بر رہ

 الامر لہ اایعلکظترف ےہ
 ۸ ہود جر ںیم یش 0م

 ں7 السالم تل ےس

 ٰ ۸مان مندحررامتکا

 مغی اود اک یک الا نووف ۔--
 ۔/۳ ۳
 مالسللی بو ترفح

 ء4۸ وج تااع
 یل امر یل و ست

 ٠ تی دیا
 : اف ادا طو تن
 -.  ,00010آ "۷س

 نازام ماسی فو تر

 وف ھدج

 ٴ ۔ ۸
 ۱ ًابیوآکم ایف رن سک

 با ۳۳۰ سا
 گووامد یک دس ای نال.

 ۔' ۵۷۷( جررم ےک ےنض مالک 7

 .ؤاڈپاملمرضیوز)وترس ےک
 میوزک

۰ ۷۸۸۰۳ 

 تو ا

 عر دی ج ف
 40۳ ١

 :(۳|۹م۸۸۸ پررار

 : .۔ ۱۷ غبا)اص ملا ٘

 ےک ارد مالی لاش اش
 ۲ تفاسیر یں وئامم ائ

 کک لے ابھر انشا

 : ر۷۳۰ نر

 :لبمامُ 7 اد ت
۷۴۴ ِ 

 فعل الا عایرکو ترفح ظج

 1 تا ےل
 ٦ لت خمس لالا.

 ھ۵ /لفاج)داعد یکن الا رلاپلع

 ھرالاگ "7 اقو ةو---:

 که یل ویٹ یے ا :

 9 او سک ا ہ٦0

 ار تزغ ہے نام یک نی ھپ

 ا یک تا
 ا ا



 ۲۹ ام اج) 2و

 مما ام ں ںورت اض ےئار _. 

 لاا (مرایگ حر ۔۷۷۳۷ ےک

 2 مس نر راعد یک نرلاواھ

 01 افا
2 4 

 ما اھ مہ اکراوس....

 ۔- ے۲۸

 2 ٥ نوک تما فور.

 ان۸٠ ارد مسل مات.

 ۳۳۳۳م ہ۲۰ ۔۵۰ء ا ٭ك ء۸

 ۱۳۳۔۱۲۹ ۔۰×۰ ۲

 ماہہاطء وی اد مالی مدت .-

 ۔مسو ات مے

 مما (مرانب ہلاکت...
 مس انی ر۳۴۴ ام ٣٣۳۔۳۰۶ اپ
 ۵ایل ۹ ر۷ مل ۔۶۷۰ ۳۴۔0۲

 ۔ ۰ /ما[ط۔ ۔۷۸۹۷ ۔۸ک

 ۸ منا

 مما ۷مر ماأّھ دت
 ء۷۷۷۸ مان ٣م ۹ انم۹۷کم

 ۵٥۸۵۔ ۰ ۰ما ۳)٠1۸۰

۹ 

 ۔۵۰ اڑا ملال اسی.

 ۔ے۵ ۳۱۵ا یس حر س۳ س۹

 ۔۵ہ۸ہ ا۸

 ا۵۳۷۳ مر مالی رات...
 2۱١ ۷۵۰۹ ۔۷۷۴ ۸۸ ۔۔٤4۵

 0 فان نل ےل

 (۲۲۹۷ما+ابب ۱۹۲ ۱۸۷٣۔۵۷
 ۔۵۳۵۔۵۳۳ ۔٭)

 ۔۵ما۵ُ ١(مدانر السلام ڈول یت.
 نا۵۱۳ھ ))۔۵۵٣۳۵۹۱۲ ۔۵۳

 .۵۲۹ا۷۵۲۷ 4٠| رو مس
 ا۴۸ ا1۹۳ ۔۵۸4۔۷

 ء۳۷
 ۳۸۸دل مادے تھ.

 ء۳۳
 ۴ك (مددا5ر مالساایلعب یک 7

 ۵۲ ام ام ۔ ۵ ا۳۷۵۹ ۔۵۸

 ۔۹۹ ء۳۲

 ۸۸ ۷٣ر م لسلِاع یت.
 ۴۷۷ اکم؛| ۳۷۷۔۴۷۵ ۔(ءالنا

 ء۸۵. ٭۲۰4۱۷م×٣)۔1۹ ۸۴

 ۲۹۸/۸۰ ۔۸۷ ۔۲۷۹ ۔۸

 ٦۳٣۶ ٦ر٣ ۔۷): ۵+. ۸۰



 ' میدہ لیک ہنوز
 _'ڑ2 ف۷۷۴ ۵۳۷۰ ۔م اوس امہ

 مہ × کم۷ ام مم ٠م ۔ ۹
 ۰۹ ٣۳۰

 5 مر مدلایق ہور توف
 7م ان
 تن رر

 جہا

 ءا41۔۸۳۱ خس نر ما لسی اوڑھت ۔-
 ا۳ ۲۳۰۱۸ ۷۵ اکپات) -ھ۱ ۰

 ٣۳۱
 ا ات موم موسی مالس لعن لت.

 م۳۳۲۷ پا0 ۱ ہل
 "23ً ۔۹

 اتم( موسی مالسولیئ بوت ۔-
 ٠٣۳٣۳ ۴۳۳۹ ناپ 7

 ۔۱ 7یت
۸۳ 0002 / 
 ء۸! ک

 ٦ رک عی کرت ..

 ۔۴۳
 ٦ گو مو مضیىأدذ رو

 ا : ا 0 ۸۰ ۳۴

 ثم

 لا ےورحک
 واگ)(غخا6 ترا اش.
 ١م موم وہ ۔_-

 ٣۵۷۰۳۵ ۵: ر8۳۷۳۰ ھ۹۱
 اج میل بالا ار

 ٘ ا ما اک ۱
 ۲ 7 ء۵ ۱
 ۹ ا۹ًا۷نیار اپس قت _.
 >٠ ر۸ ام ا٢ رات کرذ عاق _۔-
 ۳ ء٦٤ مک

 7000 کت
 ۲۵ مسا وک
 ات لب وان
 ۷ ماس وک اتنا سا 06 وس
 ہہ سس

 کب ؤتتّقرثد نرم ے
 ا ۔ ۲۷۸۳٣ ا ےن
 )"و وا ایا

۸۷۷۷ 



2 

 ڈا

3 
2 

2 
 ُظ
۶ 
ٌ 
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 م۷۲ لرا تر, رۂئار
 ۔ےئا تن لا لییسےس یار قا.

 ۱٥٥ ,لرائ
 ام ںیاتی رومی وینا

 ۔۵م ,لوائ) ۓئر ےڑڑر

 زاد تسررپلدرت اج ےک ایر _...
 ا ؛لراجرے جاگ
 ماغکے رکن زرالاور تو ھے کج

 ۲۲۳۰۲۲۰۷۹ (خئ یل

 ۔ ےےاب اھک کا لام یو.
 ۔م۸ ۳٢٣۴ لا
 ۲٢۷ ۵ ۵ي اک رت لو
 یک با تالا الخ ..--

 ۲۹ ۷)۲ مزا یھ سرا
 تو سلب کل امو عناج_-

 ۔ےھ رم لم ام کت یب نواز

 ء۱ ایر

 ت+ ار ۃامضایف ےس رم“
 ۔۲۱۹ ؛لوائب

 ۲۱۹ ؛لدا 6ر ن لان اکہ یلاولب .-
 نک تو دو ےب ےک ند نیل.

 ء۹ ؛لواڈر تیا

(٣۳۴ 

 "۹ ؛لل5ب کت یامم ۔-
 یک داس ںی ند نی گورنر ےتڑٹب

 ۲۲ ؛لوا تر ںؤت یردزم
 ۲۲۷ه جبر نیر ےکایپ کد ات ےع

 "1۷ل دار تعداد وس یی...
 ۷ک ضرق لیپ ےس یسک یفوتم
 م۲۹۲۳۷۰۵واار۔ ادا
 یراہ
 راؤ تیوضزلب کک زادز امرت.

 ۴۲/ ) ۱۳ ۳۷٣

 م۲۳۲۷لدا6ر گل اخ اکرم

 ند ھے
 مغأیرانمنلیقتفاب لرنودایز ےس باک ب زد اان ات رات
 م۷1۹ ۔كم +۸۰۷۸۵ ۔٢

 رٹلا تی اوٹ ب روشن یھب کو وکلا
 ما اں سو تلور یک

 درا اکںا مل ترفع_.
 ۔۵۵۳ ؛لرامرزا .
 ے وا تقو ےک لیج ےک ھر پا.

 ٌأدرمےڑلا ترکنھوک وت
 م۸۷۷ مر

 بند (16]6 ]۷۸



 کام کک و وئاو
 بہ ۓر تاب الف تر
 ۔ ۷۱۸ مک ۱

 ۱ کرد ٠ی ےراپ ےک ےل ایلیا ۔..--

 ۔۵ ۳۵ رحم ہتکر دری

 ۔۵۷

 وابرمر تما کن ا یم اپر گ

۵۲۴۰ 
 میجر تارک اتا یا بو ٰ

 ء۳۵۷۰ ۔۳
 ےگرڈناود ہک ہم اگلا...
 .ترابع تک

 تواس رکھ

 سم ۔[(64-|) ۔۳٣

 رد بر ظا:اترہدا اک لا ۔-_-
 ۔۸

 ٗ ناپ نو نا یی اٹ -
 .>[۳۔ ۳۳۳۸۶۴ ب ز0

 ۔ك۷۳
 5 ہہ نوک مکی ۲

 " تا بما لگا...

 ٣۷۳ اف ۱

 ا غارلالخارا یخ ےک نلا ۔..- ٰ"

 ًََ ید تر رکن کن اک نو
 ۲ ام وا یک

 لام بخخبص
 َٔ ت7

 رت رک کے
 ۰ً تب حف <
 مم تاک وگود۔.۔

 ضم ہوس م۷ل ۹۴ ۸ز د۷
 ٍ ار ےس ۳ص6 ے7

 2 قم ےہ اڑ --

 0071 ١

 فر۵۷ 1 اھ نارتناک

 سک ار بد ےس ہوا

 0 کن
 , یو" ناروا
 21۸۵۳۲۰-14 ۔۵۳۰ ء۵۷

 و ۲۵۷۴۱۲ ٹر
 اگ یی ام تو

 روم

 تینطاو از _ .-

 :ْ ۳نام د فا

 8٦9۷۵۶۰



 ہد رہ ےہ مے بت رر واک اف یہ ےک اے وج شو ولد واٹ وا و

 2ج ےسہسمووصسس وس یک

 2ترک تلاسردو یقو ےس ےرسوو <

 ۲٥۵۳۲۷۵۱ معمر
 گیر ھت تان وو
 ۷۔۷۰۱۳ ۵۳۵۔۰

 چت لام یخ یک یو ناراو سانلا۔.
 تضلاخ کلو یر یسوع

 ۴۲۱(مر ایس تر ےھت سونا
 ء۳۸ )م۷ ۔[۴) ۔۷)۔ کک

 کرام طس رکن سرکن اردو
 ۳٣۔۷۳۳۱ اب ار ۔ےھج

 تیفکل سو یلعرڑلا یں ومتود
 أہبیةکحہکں وتی زداک
 ہک وو

 تقارع کک ایہ ںولدےنپ دو -
 ٣۷ِ ب'۔ 2 فرعمےک

 تلاش ہیلع ٹل یوم کالا

 یی
 ٦۔دم سات ۔م ٣ل مال
 ۔۵| رم

 ۱ یت ٹھت غلم نوک
 ے و

 درا اکف ورکس نت...

 ۵ك

 ےے۲۳ ۱۵ کپ
 ہلکے ہود نا نجف

 ل ۔۸ مر ےھت ے اہ

 کا تا سیب ےلیاقم ےک ناف _-
 ءك م رر ال اکر اوس

 ہموار مانے تا پںونالسمم۔_.
 ۹۲۔۵۸ ۔۷۵۷ (ماچ یز ۔ ۷

 یے کنز ئ٦
 رشلا یک نحےن یخ رکا نٹ
 لاعوکم لم ےک اوہ لپ یلع
 ۰۳٣۹۲ ٣۳۰ اھت اھکررک

 ےرر دہیال ١ل۳ررضح ےس

 ناکا کت امر تنہا

 تقلاع ا ط یاوورگاپ

 ۔۸ ں۵ منا ےک 27

 اک نریندر ںونلسم ضط و9 تک

 ۔۲۸۳ مات ۔ےھت ےکا )شام

 ۔۸۳

 مار ےھت ےکاڈا قا کم لیلع ٠
 ء ۔۸۴

 یر بب 07
 ۔ ۳۲۲۷ ۰۳٣

۸۷۷). 



 - دووئزومےطڈ 2
 7 مر ےھت فتح یہ

 ء۸۹ -۸۸ گ۴

 تلافی ا اکر ہیکل لی وٹھم
 ز۳ر اھل لاوواک ںی

 ہےاس یکن ںی ا ےک ماس...

 ےل
 اڑی

 ے۷۳ ۱۶صك)ك٢ز|ك
 ے2 کر وو
 ۱۵۵۔۵ لاش یک ںررزاہ

 ۱ اےس لو | یلیولھ
 ےب ےک نک ےڑڑئاد | ہد بے نگ

 ےن ےک رک دود ے فام لہرا
 ۹۳ ء۲

 ست

 ۲ٴ۴۴۔م م۴ ۶ٹ م۳۷ماب ا

 ۔ ما۸٥م ۰۹۷-۵ بن٣ ۔ن۷۳

 اک [۵)۔)ب ۷۹۴۷۸ ء۱۴۰۹
 ۔۲۹۸۔۳۰۷ ۔۵٣ جین ٴ تم

 دی فلا یی یاں او
 8 ۱ را ا ت وک

 أ دیش ےسمچ ۱

 1ِ تک
 ےر وٹس ۳ گز
 ۱ ء۹٣۳۸ ملی :اھتاب

 مز <۵ دالزلس می
 ۵۷۳ ۵ك ۳ ز۱۷ ۔۵

 اش ۔۵د مما 7 ۔[ اھ

 مازل پک یل ییا یونان...
 - ر دا ںہباط ےک انا پ رک
 او كقتببقلل اد سا
 زہ ف
 ٘ یک

 لم ار کک

 ہی 4161460۷

 ا ۰ّ ٦

 دس آگ ناڈو



 ےۓئاب نب ناک بر ےنپارکل او
 ۔۵ ۷۰ مر

 ایک( ےرامتہكرافت اف ےس علا ۔۔۔
 مولا سی ہاکی
 ملا وہیل ڈلا یوکے ہ ایپ

 ہے مول
 یر بت تی دیت اک نا اج 5

 ۲۲۵ ۔۳۷۰ ور
 اکں لب ےک ےس علا

 ےل مک یھ 0ے ١ 7 تر کر
 تب ےک 5

 ٦ا ٣ت۱ 4
 ہرہلاط اک لاے ہم کہ یل لا یوم.

 لکرشلا ا ےس ںیئانلارک
 ۔ےۓئہ ایام کیا ےلاےس کب

 ور روم غار
 تان تر تین نوے

 ےک ئی زا طرک اد یراھب ےک
 مس منکر ۔ےھ

 برکت ارے چاپ را کت عاق.
 بم ےک
۲۸۲۷۴۳ 

 ه۴۳٤
 7ں 2 وس

 رن لاک وفٹی ڈدد کرنا كر یھب ۔.

 (م اہ مانے ناپ زی
 ۔۵۹4 ۔۷

 ملا سنی طیقود اکے.
 د۱ (ارباش را ا ۔اوواوبراس ال

 ۔]۷ ۲
 ممے نا اک لسی ہیلع شلا یی ونحح
 ےب ںیہ ایال ںیہ کانپ

 نام نراہک ت بیول نل :
 ()۳٣۰٣ پاتد ےک کاج ہہ

 ےس ےک الو ا یار ہل فررضح :
 نا سٹرب ےھت ےگ کان فم قل
 با رت رح ےن کل

 ا تم یہ
 ہال(" . یر کیتا یر

 ۔۵نمص

 ےک ےن ےس ماسک وم _-
 ات مک سات رام 2
 ء۱۷ مو ئ۳

 کا ںرای پاک نا 7
 ےس ۔ لال تا ےس 7

 ۔۵۷

 ےن ب زی فلا یھ...

 بند (16]6 ]۷۸



 اکا : رہ اپر سک کنی 7
 ۔م۳ ۔ؤ٭٣ تیس م۳ یک فو شرط وج

 ۱ مم ئل ۔۷۰۸ ۔۳ ۔۳

 ۳۵۸ ۔٥۵2۔ن كا۵ )رم۷۰۔ ۳۹
 ۳۰۰۱۳۹-1۳۷ ۔/(۴ ۔۹۸ ۔۰
 ٢۵۳ ۔۵۱٤۔ء ۷۱۲ ۔۱٢٣ ۔۹

 ۔۳۹۹ ۲۳۹۷.۳۹۵ ۔۹م

 ۔۵۹ ۔ھ۳۸ ۔ھرك اوم
 ر لا یا لوسی ہک اڑلا اک لا ےر

 ا
 ۲22 ر ٹلارزنرو ںی ے ہر

 تم اناجوب لزاناھٹاو انب

 ۔۴

 معنی ار اکر سو ہیلع شا یک وع... .

 ۔ت ترکہ ہو یکے لال

  ۳۲۔۹۱( را ار :

 2 ےس نم
 رب نا ےک ےند کرک

 ہن ۷۳۷ ۳۸۸- ۸ (نازیان

 . ترغن ور رب ےب

 ۔۵۵(۔۵۵۰ ء۹۷ ۔۲
 یغہٹ ےک کیلو لیٹ فف 2

 ےک روم وٗإصںوثًع'

 زمہ کراضس|ےھ نا اک نو رس

 تا لا تن

 ٴ رسا ۸

 7 اک یدومغمک شا | نامہ
 2۳۷یم مک ۳ل مم مٹا

 : کا ڈو ہوس
 بان نیٹ ین با
 پہ لورکاپ ےن تر

 تر
 ۵م رک
 یم 2 لا کیا یک پے

 : : س۷آ

 تی یت کور ےک تل ایت _.-

 أ ز۷ لب
 َ. تک اے عت

 ذ۳

 داوےک ںولاچ کنز

 اند 61 00



 ء۲۲ ۱۵ ۔۹۷
 تن کوکع ایکن اطااک لالا .-

 : ں۳ (مرر تر یی
 ,بایا ےک مالس ا تفئاخےلا۔....

 ۷۲ھ کد 7۳ش 2۷۷ مس
 اھ ۷۵۲-۱۷۰ ا۵۰ ۔٢۲

 ماہ۵ م۲۳ ۳۸۹ ۔۸)۳ ۔۷۷۳
 ۵۲۷۔۵۳۔-۔۵۲۲ ۔ ۵۲) ۔ن .

 ےک تم ااکر اس ا ںی یھ ۔...-
 یاں اررا لین یکن ال
 ٣۵۔۵۔٢ غم اترد باساےس
 ۲۳۳۰۲۳۲۹ ان ك ( ۔۵

 یب تلف یالع کہعیدح اکا...
 ۱۵۲ مررؤرانرگ

 رکی دل ہبطع عم ب قے ایف ۔۔-
 ہہ نا ے ہیلی لا یل لح
 ۲ ما یک اک

 (1٦4 زر جر تک ایر شکن لا 0ج

 وا کل اڑا یھ ما یک ا...
 ۱ ےرٹلادد ںیم لسأو سٹیزن

 و 07
 تنا ط یکن ےک توا

 اس

 داماد ےہ ماجد دیں یم
 ےہ و 0 ۔۷۵۔۷
 پن سو یلص یف.

 ےۓبررکہد ںایگدو رہ ھتاسےک
 لیک وک یزلاہلعانماکن لا
 لوک سس تک
 فالخےک سو ہیلخلا سیر وف اد
 کج یزابمم ےل ییا
 ےک ئاج ےک ےن گو رسید
 ۹/۷۹۲۔۸۵ | مز

 مکان لعل یھپلویض ا۳۱...
 لکی ایدوکا 0ک ارگ رد روز ےب
 اکے ک تو سار گم ھپورک
 ای مارکس اج مولعابج
 ۳-1 شپ رک اگورم

 یران لک 22 اھم ےکر لا مز...
 کت سض ررکں یم

 ا مک یی کا۴1...
 ےک لا یکے ناف ون ارے
 /ااکس ا یتا ذ تابوکل وص

 ۔١٣ ٌ رر ولد

 نفری درہ



 ےھت تے ظر تک ںی یھ

 2 حس ہک ٹک ۱ ٠ مہ

 (/ات ٹل تیشہ 7 غابتصابىة ظ۶ ۱ٰ
 شکر ۔2۹4۷

 2 ۱ ےک یب |1 ' نیایردت ام کے ورکس م تس
 ا ۳۸/لوا 6ر زنی ا اج اک سا ےس ” ۔ےہو ۔ےہر

 وو چون سوم ںی ات. ہد لو دہرا رت 7ث
 "ِ ۳٣۷ شاك۶۷ --۔ 22 رم

 2د اور ےل گنت ںو مخفی.
 کج -0

 1 روف ھرلس _شواشت لو - اک ں وین - .

 ٰ ہو ہا وڈ ام کے کت لطقم گرم

 ٠ 0 ہما اف نج ے7 ہ٠۵

 کت ےہ دعا < یم ال ںوو نیک وم

 2 می ۔ےجہررق تو اک ا ۔۔-. یا یاد
 7 1 ما ۵۷ ۔۸۵۔

 1 قاوھ مڈل تک ٹئاہیک

 رپ 21 ۔ط۸۸ دا ا ا فوت "۱

 سو

 ا . م۶۱ كا ز ےہ
 / ۰ جا 0-5
 ھی کس ي ہنر کمار اےک لالا...
 موڑ و ہر
 تل ور

 یہغم

۸۷۷۷۰ 



 رک

 تول کر جت فدک لا.

 4, ۳ زس جنر

 ےز ورلروا ۸ ٠

 ہہ معدے یاد کد
 یاد ےب تقی کا وو...

 ۱ راہب ار ۔ ۴
 مس کو ار سنن رڑز 61۵3 ---

 ء۲ ۷۲۷

 ۔۵۴۸ (لھًاع) عر کا خ ا تس

 ۔۵ہسلوائ)۰ ےہ ٠اک یا.
 ابا م < ٣۰۳ ۹ ۰ ر0
 ۱۳۱ا ر ۔۳

 07 یر
 ر ا۷١ مایا

 م۷ مت اکو تاب اد ہو تمہ
 ا

 ۹4م

 ود مک
 ۲۳۷۲۶ 0ق فر اک

 ماس مرا

 -۸۷ کو یہا
 ء۲٢۲۳ ۔۹ا

 م۱

 (مددانر ت مالا مدد مات...

 ۵۳ م۲ ۔ مس ال ۳۳۷۸۵ ء۷۹ م۷ ۔]
 ۲۸۰۸م )ہ۸ م٣ ۴َی)۔مد

 ۹۰ (مداریلداک پا ای اپ ......
 رک م۰۱۲۳۲۱۷۱ ۳٣ ات ا4ا
 ء۳۵ رہیا لو وم ۔2+ سم مہ
 ء۱

 یب ند اکے مہا ےروپ ےس
 ۔۵۸ ٢ (میخاتِ مہ

 مکانات ا تام تما ۔....
 ۔۵ك ا۵۳۷

 ا ا ۰

 ء۹

 مم۷ ما لد ےکت اف ای ۔ 5
 “ء۶۷ ۴۳۳ ان ء۸۳

 اُٗنان آں مما ےک تسکایق۔ ےس
 ۳" مشیر نا اما

 ایل 2977 اسداب عو یا ۔۔..-.

 ء۵

 ہد نر ناک ل سیف ےک تاافما ۔....-

 ۲۳۷۔۱]۳ ۔۶۵ -۳۲مەد ایل

 /[گ اہل. ۵۸ا ۔۵۷۸ ۔4۵۸ ۔۷
 مارک -۲۳۹ ۔۲۷۵ ۔۲۷ ۔۸

 بند ۱6( ]۷۸۷



 روس اڑی ےہ
 ٠٠ف رکرق ےییم ۷ط
 طا و بکا...

 رمز یس رت
 کت ما رت رر و رس عم

 ر۲۳۰ کش ہوس
 : ,تیلالن روا ا

 م۴۹۳ام۹ ۸ ء۵ (خداثن

 ۔ء۲۰۷۸٢۱۲ ۔۸ ء۱۰۷۳

 لم( ء ۲۶
 ” د۷ ۳۸۳۰۳۸ ۷۳٢۲[بب۔ ۔ 4

 ء۲۲۸ ۔ 1٦۷ 4 "۸۷م بما

 ۷۔کس مک مد دال
 ۸۸-۹۴۸۹ ۔ے۵ ۴ 7

  ۳٣)اکو -۔[ ۔]4۔.٠

 ۲۱۷ امت ۲۶ ء۲۷ “۲۱ ۔۵
 ے۳۹ ۰ ۳۳۷۹ ۶۱۸۹
 یش ۷٣۔۷۔۳ ےک ۔ 0
 ٌ ا ںی ۸ ۸۷۷ء۷۸۳م۸۰

 ٴ ۴ںخ ۳ ٣ رر و

 مس
 رقت 7 ہا یم

 . ۲۷۰۷و ۷۷مئی در ا

 وو 0 ا 7

 در ء۷۷۸۰ ء1۱۳۱ :۔۳۲
 0 رم ےک سک ۸۰۸۔۵۷۳

 ۹. وس
 ۸ زر عا ویر

 ھر اس اسے نا اعلام ےس
 ل۸7 مان رکے فاج یھ

 غلم اڈال گر بم نھ.
 ×۳ ۷۵۶ ٦ ےہ رت

 ٴ ہر۸ عت ج بئامالم
 ٠ فرم مامی رخ قبور

 :اگاتا ےک کوک ولا مات.
 7 مسل”



۳ 
 ۰۔۹ ستر. گے لبأتبیک
 ۔ز۷۷۔۹۵ رر

 ابر اگےکرشلا عو سج. ..-
 ۵۵۷ل وا٤ .اگے اوہ ہ2 عاد یک

 ؛لوا جر مع لاکن کوک ت ماقرددحم۔
 ۔۱۲

 یم فلا تئاط اکے فلا اگ صا...
 (مایاب۔د“/ (مسانراید ٹک
 ۲۳۔۲۳ ایس ۔ ھ۳

 ریناکت مایق ںیہن مایا امت...

 ۷۵ میاتد۔ یے ےد
 ےہ ےھت ناسا در صا سس

 م 71 ںولایرپ
 ۰ ۔م لال ۷۳۵

 ےگ اکہ درڈیز ےک دی ڈود یئا۔۔۔۔۔۔
 ا۳ا ںی ما تیر

 ے۶
 اج اک اک شآو ڈرا .-

 0ُ ںی ہند رم ےک ںی لام

 2 ٣۹
 کام ےک ال ںیم ہت اح سکو درک
 ِ ۱ .۵٢1/ما6ر

 لایراردشروا لاینظودالووما --

 گنا ماک ارد ایگ یا خ
 مدد ما رن 10 ۲۲۵۱ا ر

 رکن ولا یل یپپ ےس ےک اے.
 میا ٴنر۔ےا٘ابِا امہ اکب از
 ۔۳

 یک وانا ما ںیم تلخ کا
 ۸۸ اف رء٦ ۳٣۳د

 مبیڈں ایمن یک تماخڑور
 7 ۱ ۔۷

 پبراب یک ںی لامعارنمام۔۔۔-

۳ 

 ادارہ سیا پانازو ےکلاھا.....
140 

 ال ار اکے ےک انک اوہ کلپ.
 7 ۔۵ط۷صكرئر

 ا رکارووکں و خاک دارئا ۔..-
 اناج اٹیک ام اےس یخ یکل الا
 ء۳۷ ٌ “چکر اوہ

 - گے تاج کا دامرت مایقزور- --
 ۱۲١۴۳٣۷ ٠ئ
 ھقن اس ےک عیروسس ےک کر ےیل نان
 1۳۳۰/۹۷۵ مم شر اگے اج ادا

7 71 

 گے اج ٹیک نیز زور لا ---
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 رعیس

 ا
 ۱ جج راے اوم

 آگ پ ب2 انپپدلدی۔-
 ۔۳ٰ۔ تی ترہسوسیل

 : سس مر
 ہر

 ۷۵۳۔۷۷۳ رر کب ےگ ںیڑاج
 کئ ے ا رن ا یڑوراگ :

 ۱۸۳( جابر

 ھے.
 ۲۷۷ ,ممچ۔س نر
 در

 ۲۸۔۷۳ یش
 ۔اگےاہالاوٹ یا2 کرا اغک وا.

 ۱ ۱۷۵ -کمخ ×9 972 نک
 ۔ ا

 : ار ںز اڈارو اںڑب دان [ےیج

۰٦ 

 تک

 ۱ ۷ .اگےابایل باصارز

۳ 

 ۲۵۰ ۱۷ مات
 ۔ دوم ٰ

 رک نس ٠

 4 ھر وک لاش اورا بسا

 ٌ ۱ ایپکس ہد سا...

 "0و"

 طع ۷ ہم حا
۷۴" 
 ْكِإ لت رکو کنو نیب اناواا
 ٗك ےگ پے ود نادر
 ١ باخ رہم

 ںی 0409ھ ادا اےس
 ۷ راے اماید ٹئاب

 تی ھا
0 " 

 اک :ار اپیل نئے
 اور سوا مر

 ات تاک یا ۷ش یو
 ٍ ۳ی ےگ اےک اس

 کے ئل و
 ےس مع رہ تے

 ۸۷۷۷ہ



 م۵ 7

 فا اکر کے ںیئاإ اتیگنبس (۴۴۲٣۷٣۷۲ )اگے اج
 ۹۳۲م مد گرہ لاعارکا یوم

 ۔۲۳۹
 ردا اکے نلامیا گرا عاد دہ :

 مم اکو یاب ےن رام
 ۔۷۰ ۴۷

 یوکے ںی یا تمایق_...
 ۔۹۱ شش و فوج

 نم لب ف او تقااا۔.
 ۔۳٤۹٦۱ج )۔یئوہ

 ایگاکراھٹا ےک ور ےےے

 ۔گ ۱۷ م۱ مد ےہ
 رات لو و ےہ

 ناک تا مار وار اول رش
 ۷۲۷۰۶ ہد ںی
 .۔۷۳۹ ۔۷۳۸ ۔۷۳ ۷۔۷۳

 تا ع لع)اىکنماقتورب --
 نوکر اگۓ اج ایدادرکو رہ اظماک
 انت نگر واازتدازَلتدابع

 ۔ہہ۔ ہد رش
 ۶گ اک ےک کند ےبسوو ئلاسلا_۔-

 خشت اکے اے امکا
 ے۷۷ ۔۳۳

 نار کل ےک ند سے
 کر و ا ادرک

 وک ٹ ہووے ا تسود یج _

 ٰ رکے رد گیا ہد مالا اگے و

 ۸۹4۔۸( و 2, امۓئایکل

 ایر دا یی اھ ۲ یویدال دا ینا مری...
 نیز ران ادا نکرت بیت

 2ت.0ە0.ەو
 یھ سیم اک رم و کے اڑ

 ۔۸۹-۔۸۸( ےس طظ

 اب باب الا الف عل اما...
 یک روا ھے دالوادا

 قند یز شپ اکی
 ۔۲۷۰۔۹

 دام سم
 [۶تءازشڑِظرر وو ۷۰۲۵( اکو یم

 ںیماتخا ےک ا صر عا _....
 ۵شت اکو

 روا ا2 نوکرکاگ وم اموی شلا_..

 "مزے یتیم نوک
 ۳۴۳۱۔٣۳۲۔

۸۷۷.۷ 



 کند ےک تما 1. ' 0
 وا اکیس اب ناز گام روس شا
 ۱ می رک ےہ ا. ںوہی کر

 ےد ا ناکت وماغل نا نٹ ختس
 ..َ “وک اتم ےک نان

 ےڑک حسن وان ۵2002 من او

 اس( عام ط× ۔ےک نیا ۰ً ۔م۷۳۳
 مات ا ےعغ ور انک لازواردمازودگ او
 ےک فہ کے تے

 اح تقو کی واضاماو و و و
 کم ناک اےک. ےل نا یا نانا
 ٗح) ۵۴۹۰۵ ۲۹۴۸۷ ٰ شد یکن ئاھ اد وجہ ےس
 تو ٣۸۷ غار ٰ ںی

 تن امام ںوڈ وم ین شد ہر _۔-
 ٠ لوا ج3 انمول ٠ 2 رام ںیوھت سود رکے اج
 یے ےل وو ٠..... ۷۵ 7۷۷م ںی
 |24۵ : ےک و نک تر ای.

 ٴ (لباو گل ررکک تاک لوک

 ےہ ےگ ات تلوخ فا دافک ۱ ےہ
 تو ٹیم تہ

 .۔.. نار ےک یف اندو ںولالمممےممس
 آ... الاواکگزملوت اپ ۔'



 .ے ۱ 7 7

 رے. (ئ۳ )ےگ ں و
 ککے ئاہہوم نایع تاب یز انا...

 تررقدعتےٹلا تازراواکراس
 ۴۸۲۲اس ےہ یش
 تنلبا ےک کا ندا اون ت
 _ ۸۷۵ 5) اید
 دم و ار
 ۵۸ (ئام حبان
 رو خر

 دنیمسس اس
 ےہ ۸۳۴۱۷۷ (م)

 و ور ا ۱
 روا تارا مع یو یس ےہ

 ناکارے نادر سا
 مم ار سٹ دیک

 جے ید انا اوریا.
 ۔۲۱۰,مم

 ل اک 31+ - 

 ۴۳۷( لوا ٘۔اند یار بار
 اڑا مار واے قی تمام _..-

 ٹپ ف طاکب راے انا ایک
 ست

 ۔ تم افتر پسی ازل نلا رام ۔...
 ۔۵۴۸۔۵۲۴۰۷ غار ت)

 انلابا ا تم سم یار ڈور سا... و اگ
 ۔۲۳( مند مل یک وہ نل ےک

 ورک پسر کاا۔
 یر ےا ۸ہ( )یاسر

 اتڑورے تی یرصلا
 لیپ یا ےس ںویتخایک

 ۔۷
 ۵ ارغے اکا نیئڑنوم یا

 ر۳۲٢ دت ) ھا
 رانا نور برس
 ادا ے یکن دا کو
 ۔امی اے۰۱ ا( شے و

 ۴۷۰۰ ۹۸44۔٣۳ )٣۳۔
 وک گول نکلا رٹ نلدایکا۔.-

 ۔ا1ء (٣۷ سج اے اب
 ےن وہ یراھہ شا ےک سیر ائا.-

 ےک اکو سی دو
 اوور ے

 م۸۳۵٣ ۷۴۳۳(۔اگنامایرلاڈ
 (غخد ۔اگوہ ایڈ ہدکی ڈا ڈور یل۔۔-

 ۔۲۳۰۴۳۳۲۴ ۰.
 لگعرکنئ ان اک ارابوڈل کے

 ۔۸۱۷۴ ۸۱۲۱۸ مامأ ع1( ای

 ۶2د نام نام ات زواما۔.-

 بند (16]6 ]۷۸



 توا وفد کیس ےس وزیر رو ٗ
 ا2ع): اوّوکں ولا ع0 ےک ں وے اما را ۱

 70 ۲۱۰۸۹۷۸۷۰۸۳ (م ئ2 ے۵
 ٣ا تپ تی ۂںااڑک یا َس 5

 مز سر ا : 87۷ ا ےھت یوکے
 ان ےک تربت رک ۴۷۴۴۰۴۳

 2 ۲ وع _ انہ رابداب اک اےک جا ناصر
 اک ا ۱ واک تھر

 ےک و تا ا یا اس ترک گو کدز
 ای قول یا یک مار ت جا
 -. ۳۔۱۵۶( 7ے

 ںی ںی سے

 ںئایڑوفضآل ز تر
 ںیم اگل مازل اوم و ۱

 اب دھڑ ۱2١ ء٠٠( )

 تک یت ےہ

 ۸۷۷۷ہ



 (مضر۔ ایپ تسار
 ۔١۳۔۰٣

 ےنرکر اب ےس تققتوکخناشلا__
 تفئرطر س ںیم تاک یل ےک

 ۳7۳ لاناشک امن

 ۔۱۸۹( مال یز

 تاناکربرز ےک فش نم اک ےس

 ٠ے وہ لیس ی لا اکا سیم
 لیکن ٢۳۸۷) مضمر

 نوا“ ناس و ےل ےب ٴ

 ےک
 دن ضا لالند یواین ا... ١
 ۔۲۴۴۔۳۴۷(لدا ت).ںوتنیع“ : ٰ

 نو مج کں ولاد ےنیمے رم ارک۔ ١
 تاس لالا لایطلخ وج

 ۔۲۷٣(لدا عر۔ ےک :

 ربی لا تک یا با یل بت لا پار تب.
 ۵۔۳۷۰ ۰-۹۸-۸۵ ۔۹غد

 ۔۵۹۰4
 ۔۲۳۱۷۵عا نیاز
 پاک ئاھم کایااس..-

 ۔-٢۳ می 7 ایک یم

 منازل کدی

۱ ۸۷۳۰۸۳۰ 

 ج)۔۴۷۵ ( اد ق+۔ باتکام._۔-
 ۔٣۵ ٣۴۰۴ ھ٣٢٢٣ خام

 ۓاطلاہ رت اٹ ےس بات کلا. 0ت

 - دور تروصو حا ی

 اکت مہر کر لا لوز اب انک
 (خاہی ئ)۔ ےاٰساقنی نا

 ۔4٤۵۵
 تہاغمگورپ کلا باتکے .

 ۔ء۸۷(ع2)۔رلاطاک یر مقن
 لا اے وہ ولیم انھی ڈلا_

 (غابھ2۔ی بانگ ِِؤاریذ
 ۔۵۳۲

 (غر عر نا نا اپی نب _
 ۔۳۲۰۲۵۹

 ۔۷ (خد مد نا 5 ےگ
 اکں ولاد نالی وکب اکی ریا

 ۔۷۲م۲۷۷۹( ماری ہ4 ا

 مم شش
 جب بدولت ور وال ف یھ.

 ۔۷ ۹٣۔۳۴۰ )عم ۱

 ۸ک ۳۷ عدت نق تھک
 ۔۲۹ ھ۷٣ ۹۹۔م

 یر را ولیم



 ٰ ۴ وع

 ' یونول لایا فا
 ۔[۵۔۵ھ۱۷لعا 2)۔ےہ

 _ ۔لیخ کے کل رنامےکئاھلا۔۔-
 ۔۳۱۔۱۷۲ (لدا عر

 ۱ رن راج کل یاد تیر ۔-
 : ۔ی۲۳۲۰۲۳۱ (ٰلوا

 تداقا کت روف یکن ت0۰

 ۵:ا ےھت آکے

 ا
 ۔-رم"

 ۔ قم نام پک وج

 یاب رح

 شو ے ید ہیک.

 ت۷۷ ۴۳۷۲۔۷۷
 ۲ رک

 تن ۔۲۳۲(لواج)۔ تو ۱
 21 لان ایمن " ٣
7 027 00 

 نیم امام 7ت ۳ را 7 ٌَّ
 ئل اف 7س رت
 ہوس

 ۸۷۷۷ہ



 (خاہپ ند اردو ھم_-

 ط۹۱
 .۔ےاڑکب کول لامعا تآرق -_-

 ٣٢ (لداقذ
 لاماہدر بک ئا سح _ 
 (لواتد۔ےراد ہذرواک

-- 

 اما 7اا تے کا

 "۲۱۸۷ خم ت)۔ ایر منےا

 ۔۱٢

 یکم اکے ےس ںی ے تم
 ۱ ۔۲۷(غا)۔ ءاگ تاب

 ےئل سے یک کرٹنود
 اکا ےک یک یھ وو

 ۔[۸۲( ہد حر

 ۔یڑلا ییلوبقغ نتاملع اکا ا ۔۔۔-۔
 ۔۵۵(لباق)

 جم)۔ مارا اک ا اکی ور.
 ںی یبا

 یئانجا کور تارشا ےک یئا۔...
 ۔۵ 0 جرمن

7.6 "000 

 ك1
 ایں ویدوبرب ے انہ ہلکا.

 1 صا
 تاراث
 ۔۵ روا ےۓاڑزٹرد ا ےراڑم ےس

 ۔۸۳۷٣ںلواجب

 (لوا حب ۔ہرازکاکے نج فض

 ۵۰|۔اھ]
 ددرازکاکے رک قت نو سوکن اوم __

 ۔٣۸۳۳٣ہ۲۷۸۶دا جر
 (لوا حد ۔ ہدازکر وطبدص___

 ۔۵
 ۔دازکے کاش یو مارحا تی لاح

 _ ۔۵۰۵(لبا جب
 یل مشک ا روا ہرا الخ

 (٣۵۳۳۲۴۳ یت )ماکا
 ۔۵

 ۔ںییبوص نیر اس ظر اف
 ٣ك۵ا ۳٣۳ئ
 لہقے ےۓیرکاداراب راگ

 ۔۴۳ا مم ےل ھ رام
 اتا ا بے روح. ۱

 ادا ےلام ا تیس ےرال ےک

 ۳۵۳۷ ےس



 رے 7ر ایک

 رک یب مدد ..- ےب

 ت ھ٤ ۔۹۲غاع5)۔ ےجرشکردوا عم

 7 ہوس ک ےس ۷۷۶ع(
 تو لفا حور ھم۷
 :ج)۔قاطاک کرا مراک ام. ۲۳۷۶ع تقیض یز
 تقرر... ۵ ٣۱ 0)ح وو.

 ٰلباوج ید انہ ککپا ۔۔-۔ تا وس اکے ک
 پک پہ 0

 شان نوا کریئافک ۰۱۷۷۔۰۵۰۹ ۸-۲ا
 رایظا ید زی يا - ش٣۔۷۸۷۰۳۷۵۳۵
 ق۳( )ںیہ جر نذاکزکن نان دا فض

 عر قر ۱ .ھ٤(رھب ۱
 ار۰َ+از ناسا ییوگ -
 -۔۹ (لوا چی۸ا"

 ۔۵ہا۔ہممملق)
 ۔6۸۳ (ئك۳)۔ھد۰٣
 _ ۔ ہم٣ ۵-۵7 ۵فم
 و ٹی ےہ

 نار اکب (ئدنل تنا ڈک.
 ا ولی و وم ا تک ا و د۴"

 ۸۷۷۷ہ
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 ۔ےہرنھمنایاروارظناڈ اف انم
 ۔٣]۱۔٣۴۳۔٠۳۔ا۹۹ (ئد عم
 ۔۴۵۲۔٣۲۳۔٢۲٢۲ اٴ ۲۱۹ ۔۷

 ۔ا۸ ا( مد ۔ یا یر! _.
 ٹل یا نا سیا کل وف اکے
 ۸۴۔۱۸۱۷ )یں ہا ید
 تک ا اک وف اک

 ۔۱۲۳۷۳دئ)۔لگز طا رفاک۔
 ۔۳١ ۱

 (غدج ےہ تزف الوزک۔
 ۔۵

 عيزفرظباعدگگ
 ۔۷۱(لوا جد
 .لیبنتی کل اعاو رکا اک

 ۔ؤ2(لرائ)
 ۔ںیتزوننفاخم کور کیزفک۔

 ۔۳[۴۔مدم۔۱۷۹(لوا ج)
 ۔/۳
 وکت ایکس سار دا بام لا
 (ئ٣')۔ںؤزاکےلد ناز

 ۔1۵۳۴۳۸۷۲۷ ملارج ق)۔ے۷

 ۔۸۰.(لوا ئ)

 ۔باطماکے ککے سیل ا ا ۔۔-

 ےلو ےک شدالوا ےئل ےل.

 ۔۸۔٣۷4۸۰۷۳ ع)۔ںیر اک

 انغام کم کیا ےس لا پاک ۔
 ھر ۔اہہڑیلےہودا

 ! ۔۹|(لموا
 جل ۔ ےک رانا اکی بک یل.

 .۵ا٠۔۵۰۹(]
 (۸کت وہ روی رزم)

 زکر اکنا ےس تعاطا کوی.
 ۔۲۲۵ (یلوا ت)۔ ےہ

 نکہ ات عل ےک علامضادوخ رکے
 و لم 29ا اسکا ۱ او ےہ

 4 ۹٣۳۔۷۷۸۷ ۴۳ تل وما
 دانع کیا فالخ یر اوگرا ّ

 ۷۰۔۵4 ((۳ )ےہ
 ( خ٣“. ںی اخیر اک

 ۔4“
 ا رر سہاکر آل ورود ےک

 ۔۷۲ (عاعچ۔ےڑگ
 جر ۔ےڑھکت نل اتم کن ا

 ۔۵۳۷٣ آی ۹

 کد اض
 نر ۔عیزلایلزیض

۸۷۷. 



 وک "0س ہی
 ا انت

 6۴ ٠٣ ( غارت ) :
 انک ٹی ےن یو اکا وک. -

 تک 2 199 ٠
 لوکل ای عر. تار 8

 0 | کل وغندو)ادغروا ۱ سا
 2ر ۹ری 7ت0

 ے۲٦ ۔۵٢٤۲( لوا ق)۔ ےہ
 ۱ لب تتّقن يا ز۷--- |6[ ندامت قا -- ۰

 ۲۷۶۰۱غ)5)۔ ۔ی ےک ۔۳٣۳([ٴلا ئ)۔ےہ
 ۔0۵۰ ای فر َ ٤ کب جوم ییہ لے مالعما

 ہ0 ئ9 - رصتاطک ولا ے کتا ھب_ .. ںی ری تی اواوک کت اہییاو یے
 :نابتاق)وکل ورک نسب از والو رک ۱

 ں0 وہ روئی رب ےل کے ۔ك۵
 نیا لیلاپ ےس تی راوکے یہ ۔۵.۹ (لوا جد. ےہال زم

 مس ۔ںیم ناڈو لیلا یک وا نا...
 و : 7 ج) ”۳٣۷۵ ۔ںذ اکے او

 ّ ۲٣۸۲۳۴۵۳۴ خا اج
 ۳۸۔۵۰٢۔۵۳۔

 م7 طے اک. ٌ

۱ ۷٥۵٥۰" 



 حد ترتیب یک کپپا.-
 (لوا)۔ وا لب اتم ےک

 ۔۳)۳۔۰۴
 ترشث یا کا ئاسکر نک ےب

 تر یب یب ابا مول ومش
 ۔[۵٥-۷١٠( رام یل. یگ وہ ,ڈ
 ابا وک یک ا دمنوکں ورواک .

 22 ۳٣۳٣۷
 ۔۴

 قع وکں یل ترشآ ےک پا.
 (ماب۔٣۵۷۷٥۳ا )ںی

 د٣ط ےہ
 ۔(۵ء(لوا ئ) کا 727
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 ےل ےک عالم کن وگوادوخ ٹلا--
 زی ۱ ہور انک ین

 ٣٣۔۲۷۰۷ ۴ار ایک
 ۔ٹیاطاک ےد لی وکیل ہا.

 رے ۵ لیا
 گور سی اگ اکر اکر. ۔-

 ۔۳۸۲۔۳۸۱۷ غلام )
 ھو اترے.

 ۔ھ۰۷١۴١ ر2

 كه

 تاج ادراک یم تخم.
 جر ےگ ییوکوکا ای ےئاسک

 ۔۴|۳۹۷۷۱

 ۔۳۸۴۲ ملت
 مہ اڑعوو ےل ےک ں وڈ اک

 ۔ںیہگ وکالاو ےن ند ےس
 رہ ںی ز

 گڑ یل اڑ ا
 ا ترے
 ۔١
 اپ لوماکا افلاک ور اک
 ۔4(مھ جر اند نوا

 ےۓبہا و ےک ترا کرت لان
 جر ۔اس سوتا رو وک

 ۔م ۸ (لوا
 بازع لازدرد ےک اوگراک
 2۰1 “نوک س

 نس۴٣مش
 2 ور -

 لانؤںیرب لہ ترمعدا ۔
 ت۷

 (لدا جد ۔مانااکل یو ایا ۔۔-.



 ا _ َ ِ مر شورو

 ٴٰ ۔۴ ۷۷
 و اکلولو نند اج اہٹزکدیٹمئاح
 فا کے یوم یا اما .۔- ۔٣٣٣ ۔٢٠٤( لدا )مالا

 رادرذاک کے ا ود ےک رکا ےہ سو ےن 2ع

 رے فہ وے ترکی ٹیک یم ثا کر لا...
 " لپ مال ا تر الخ ا رافکے۔ _۔  د۵(عخاچ مانا اکںولاد

 ٴ ۵0 ےت ںیم اپ .۔۳۹۳۴ ا۰۳۹۱
 تر ئ۳ ٰ کرنل اوم دبا ے- ۱

 یت تم ےس ٠ تا۸ ۳ ئ0 لام
 سخی ند اک تری ےئل ےک گورو اک
 * (٣۷ “0۳00و

 ا ۱

 !19 )ےہ
 ٰ نام ا اے

۱ 0907 
 -- فہ قبا ع)۔ںاغاب

 تا۷۳ ۵۸۸ قر
 ےک وف او ےہ رھا سڈک۔

 ۳ ھی ےس ۱
 وا کا ا ےک

 اک ےل ےت. ےس ٰ

 ۸۷۷۷ہ



 اکو ںی مک م نابادرھک۔
 ۔۷۹۷لبائ)

 ۳ عی سےک لارڈ فاک
 7 وک وم 6ں تے

 ۔۴ (ص قم

 اک مشکلات ام
 ۔۰٥(ٰلوا ج)۔بلظ

 پٹ بم ات کلاوسپس اک اکر اک 7

 حد ۔اڑت تما نی
 د۔4( ۱

 ۔۲ 0207 ےب

 ےک
 5 2 ےب

 اک باش ہال.
 ۔ا٤٤( رگ عم

 و راز نسب

 ۔ ۲۳۱( رم ےھت

 جر ان یز دا قالخا ےک
 ۲۳٣۱۷٣۳ تل ۔ م۲۰

 ٭٣۔۷۱۲۔
 ٗ . ناپاگاترگساز ۶ک ےل علا.

 ۔4]۳۔ 0۷ف بق
 ۔٢۵ا

 ۓ٤

 اپ نک پے لون سومرافے
 ۔۲۲۴كئ۰

 ٤ان انا بام اک ایادڈک۔
 ۔۵(۷۸۵دع)۔ ۔ 7

 زم
 .۲۴۲ مد ۔ںیگر کرایا
 لولاماس کوچ س کیا ا
 شحشیکی کے ابن اٹوک
 ںیم ےنرک یش ےل ا یک
 ۔(۳۴۷۳۲۲ ر۶ ) ۔ںیھگ رہ

 لزوکل والمسدا ہوا مالس واک
 ےس نا وہ گم ا مے اپ
 ۔۴۳۲)ك عر .َک

 لان فقط اک
 ۔ے لہ [ےدننفاط اکا

 0 و

 ےن کون ےک لا عامر اک.
 ۔٣۱۸۲ عد ح)۔ و سوگ ہافےک
 [ے اج بہم کرام

 ترس

 ۔ھ۰ .ہ مشن ۔اہ

۸۷۷.۷ 



 وت" ۱

 ۔۱۳۷۷(غع۱۸2 ئ)۔ںر /
 جل ےک لا کوکرافکے

 یا

 ےر اف فلم اب
 ) پیک یا ارد

 ۔۔۳٣
 ۔ےالاو ےئی کا وک ارنا_.-

 ٠ ۔ا۵ (غ)ئ) أ۱
 کند وہ کنگھی ےنڈلا۔.--

 قر ےادرکر او کے اض
7 ۷۷۷۰۳۹۰ + 
 - (غو ,ںو نما ہم وو

 ۔۷2۳۴۔٭ ھا "۱
 ارگ دارکد تک ار یک ئ املا.

 یب الاف ےک ہدداوج ےس

 ۔۱۸۷(م من الا ےہ

 : بل۹۳۸۰
 تب يا واک پ

 ۔۷م۔۷۳(م
 فل کو اک اک ایک

 نم بلطماکے ٹ انب
 وو -۔۰ ںی

۸۸۸۰۵۲۵۶ 

: ۵۹۳۵۴۵۸4 ۷۴ . ۱ 

 ۔ت

 ك ردوصق ا ہد ںیترف(س ال
 او92, پان زخم

 ! آے ا سا لوک
 ٠ غل لافا مانے ِلولاد نک ور
 ٦ ۔. 2 کوا ابو

۷۷( 

 : صف
 مک. اود مد حآ ترک
 ڈ..ت نھ ٣۳ے "۵۳۵

 ۔۲۷۷۳6)اہا اکا

 ۸۴۵۰ ا۳۳۴۰.
۴۲۹۹-۷۷۳۲۷۰۷۴۰ ۲ 
 مرغ. ۶07



 ۔۱۵۹۔۸۔۷4۰۔۵۰۔۸

 م۸

 نرمن از
 (لوا ج) رس لباظیڈھکےے ..- ۔ مے 1.۴۱۷ ا ٢۷۰|

 ۔۲۹ ۔ےا ۳ ۔ك۰٢٢۔۲۵۱۲۵۰

 ئ) ۔ ےس تمنا ازوکی پک ے  ۔۱۷٢خغاچی2ن۔ز)۔۸

 ۔۵۲٣(لوا ۳٠۲۔٢٠۲ ۔ ٣۳۳

 ٠۷ ٹادککا |ددا تم املاک ۷۳۱۔۲۳۰ ۰۲۴۱۔۴
 ك ن)۔۵۲۵ ( لا حب ۔۱٣۳۔ ۷۷۸ ۔۲۳۹ ا۸٠۳

 ۔۲ ۔۳]۳۸ ےگ ۔۳۷۳۱.۔۴۷٣
 ےہ رر م7 ۔1/۱۔۴۲۔۳۹ 4۔۹۳۰

 ۔۵۷۲( لوا )۔نرن ۔۴۳۵۔۲۷۳۱۔۴۲۰.۰۲۳۴۰

 ےس سس... وک ۵۰۷۵۰۳ ۔(۷۹۸۔۴۷۶۸

 ۰ک دل تاک حا __. ۵۳۲
 تند اد رکئاوف ےنئام ےک سلا ۔۔۔- ۔۷۱ ۸(۷, جب ۷۳ ۔۳۰

 ۔م۸۷۳۷۸۳( 2)ا ۔۱۸۳٥٣٣۳ ۔| ۵۰۔۵۱
 اتا یا و فا شے

 ۰۲۸۸۵۰۲۸۳( غدج) ڈک ۔۱۹۰ ۔۷م۔ ٣۳۳٣
 ےس ے ۔ںاکد دم اا۰ ں۷ ۷۔۹۱[

 کر ۲ متضاد چحح اتا یو سض اما اکعن ا _._
 ۔۷ ۔۵۸(
 کر تھ جر نوک گو ےہ وع

 ۔ ۵ ےس تروا ےترکد اج قئاسےک
 تر تینعیکی کشور اکت قج _ ا تیار کک

 ںی ہہ ۔۲۳



 7 1 ایا نی ش یشئوھنج وک
 7 ہک وا ارے ےک

 ےل سس 'سشس"ےش' سس

 _۔ عام
 کر

 عر ۔0ڑاکن ار امازوزناج

 . ۔۸۸ ۔۸2(مپ

 ال تے
 ۶ ماااکںولاو ےک

 ۔(۰۸ ۱۳۷ ۔۵

 یورپ این ار نیک شر ات یک
 ۰۔۸۷ مج تل. ےک گم
 اکی کتے نگ

 مک 7 عدمالما رپ
 بر لقحسض )کار رو ےہہک

 سیم ۔ےھتت رکی کما
۴۸۸ َ 

 :ٌ وکرم
 ِ ۔مسرف ا

 ۱ 7 وم
 0 وس یا ایام اھٹپا۔.۔.-

 7 ِ 2 ک
 ٭ ور ا گوادر انگ

 0ت ۰ٌ" ید تزااس
 :طنحر لن انکے ےاھد....

 : ٣۷۷۳ ےہ و لیا
 ء۵4 ز۵۵
 رم سس

 ا ابر ا ٹو

 ٢ك رد توہین نانا
 ا تک ا یاغش

 پے و اگے ےب.
 ممنوع
 اڑ کار

 ۸۷۷۷ہ



 ِل
 ساب
 ۔۸ ( مد جل ۔رضخم کس ا_.-_

 .ےۓ ےس یم وینا اک ٹلا ود __-
 ۔۴۔۹(غدجل

 انیگہماتتاکصاتزطذاضا_-
 (٠۵-۱۹ غد عد, ےڈرک

 ہوم ات رو یئالخا اک ما...
 ا مد تر ےہ فن
 ( خد ح).ےۓایک فن اب

 ۔۰٢۔۹
 اچ سار ایک نقد ےک تدایمرع _

 -۔۲۲ عرب ۔ےۓراپ

 یئالسصا ایمر لم امم ےک مال.
 ۹ (غد2) ظن

 ناطبخں یم ےل امم ےک ا
 یداکپنب کل ودرگاش ےک

 (غعد قت -..........ئغاطلخ
 ۔۲۰

9009 
 ۔ماک اگر ش یم ےداپ ےک ا.

 ۔۳۷۳ "۳۵۵ (خ“ج)
 ۔ہ۶وردارصُم اک اول 37 اگ

 را" ۔۳۵۱۷۰غ"غ)

 ا وار وا طب اض اک اعلر

 ۔۳۳۵۸۹٣۳(خ٣ئ)
 مر ارجن الجردا کوی اوج

 حد ۔رئاظر ےک اجل تام اف
 ۔۳۵۹ "۳۵۷۷۳

 (ک )نر کن اتگر دوا فذقت
 ۔۳۷۲۔۳۷۰.۵۹٣

 نل: ووے رک عاری روا

 ۳۵۸۷۴۳٣۳ )ےہ ساس
 تیرور دا ےاھک ق  وشرکا____

 اما ا وک ت ایکٹ

 ۔۱٣۳۷(غ٣ جد

 بند ۱6( ]۷۸
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 دیر(. ۔یی انہ ےہ

 و تا ول ےک نیک
 ۔(۲۹ ۲۸۔۹۳ فو

 ۔۳۸۴۶۔۳۷۰۔ ۔۳۵۸۔ا
 ۔٣۲٣غ٣۶)۔۵۔۹
 یک ۷۱۳ ۳۸۔۳ ۳۱۔۷
 ۔۳۹۳۰۷۳۳(ئ۳ 4

 ۔۳۵ (۱۳٣۲۳
 حر۔ کے۷ (م ین ۔۵
 5ں یز وہ

 تند وک ید اک نس یت اپ...
 ٭' وہ ںراڑب

 وک ار تنگ ادیب...
 راگ وکالاد ےھت نی
 رب ناسا رت
 ۴ ڑؤادر یوکے کیلی ۱ ٦

 ٠۔لا تل

 ' وم ٦
 یا ۰

 ۱ عج عادات لام کلا. '
 رک ا "2

 . ٰ بانع روا قلع اک طول مج... ٰ

 ا التزام.

 تا ئ۳ ۴
0 ََ 

 ۵۱۱۳۵۹ (۳۵۵۔۵۳ ٘
 تد4 0۳8-۵۳
۸۵۸۹۷“ 
 . ۷ع ی5:04۸۷۹۳

 عو ۰)۷۷۳ طولمت
۳۲۲۷۷۳۷۳77 

 الو ۵( غدا) تب
 - کھ کیہ ا 091

 ۴۰... ۳٣٣۷۲۴۱۸ د )ںی
 مہ ۷
 ناک _

 و

 ۸۷۷۰ہ



 م۳۳

 ات سیم سکی اکن ا... سس و
 ۔۳۲۲۷ مغش نر ۔لوڑب ہیک “نیاز عا روا الواتڑےح

 تی ےل ام ےک خاک. اما تن سی کے اوور. ٣ و 009/۷ وج
 رشک لاش یو 1 ےک

 ۔۴۴۳۳٣ ۔۸۹(عد
 دوایکٹ رن الا ےناطول موق ج7 مایا اکی یب یکطول تخح_

 مس اموکل وص .۵۱۱۔۵۳( ٣
 -7 ےک یو یکن ا فانی ا کن . ا

 ئی الخ ڑیکد) یڑہب ۳ رضس قی ماکی سک ۱

 رن پشوکود _ررظلا:اابا ٣۴۳

 ا
 ٦

 ٦ ٠

 ١

 ۶م شا یکدد _- مارھ ام ےہ __ ےن ش رام ١
 ےہ سک لاش تذابا عر ٰىِلا ۓرزوضح
 روا ہل اہم تبوعدوکن ای ڈو تک انا کپ نانی ےس
 (لڑا ت.۔زرئے سما اکر فو ۔۱۴۷۳(ۂاع عد اھ اباڑ

 ھ4 7 ۶ 0 !٢ُ

 کال ےہ ےک مر ار وضحتےس نیلی نا _..
 تار بام ےہ ادب نا را تمیز

 : رگ ا
 ۔ںیرمل اگت اہباظنم تمام ۔۔- ۔[۷ ۔١٠ یخشس حر

 ۔۲۳۳۴۲( لوا)  7

۷۷۷۸۶۹۲۰۱۳ 



 ۱ لوک ار.
 اک ٤ ۱ ۔۵٣۲(لویا جد ین

 ہہ ۃلی لم ود لیٹر مد
 اس را ۔_ 1" وم

 ت0 20 ےہ
 کت ےب و٠( لوا جد تازصاکن ففم_۔-

 ت 5 تمہ لاس یاامفاھاکت ےہ. مودومم
 روک رم یشن 7نو ٹدالد ززاک ا انرکت یعنوکل ورد _-

 ا تام ارے پک .- ا باصے کلو ودرگد ےہ
 . و م6۳ ۱ ںلواچ۔ہہتفا کرا ۱

 ت۷ می ا
 نیزتاّھاج٤ط ںیزف:رگمرد

 ۔-ںوھواول ےب ے کک ورک رک
 ہت یک ' ۳ “غدا) تالے نوک. ا

 لک ھم ورم ئ2 ںی و 7 ٠ بوعلا ل قے توا پاس
 . : 7 اج و ۔۲

 ا .٭ : ےہ ْ
 سد

 ۷۷۷۰ہ



۲٤ 
 ۔۹٣ ۲۷۹ م(مض
 ۔۷
 جل اما کد لون اٹر

 ۳۹۳۔۳۹ ۳۸۷۵
 ۔۳۹ “۰۴۹۷ ء۱۳
 لز و ےک تار یئالع وکی آ
 ۳۶۷ر جر مے دا 0

 ۔ ۴۷۲
 اک لوک س بسردعپ ےک روم

 ےک یی لڑ ےڑاٹک
 ےک نا ناک آرا کا وم
 عر ایک تان اند

 ۳۹۰۔۵۰ .۹۳٣مخ
 ۔

 وکی یکن کوا ہب ھ ٹئام
 وو ناک

 ۳۹۶۳۴۹ + ۔۵
 رب ےک یل اک وا لالعا۔۔-

 یی ڑی لان وکے ناپ
 جر ۔ید الا تو یم

 _ ۶2٣ص
 دس ےک ٹوک العا ےکایآ
 1 اک رپ کا

 ماہ سرک .س
 2 حب ےۓاجایک

 ۔[۴۹۔۴۰٭
 ےک غل 0 لا لا کم ۔۔_.-

 : دھات اکا
 ۔۲۲۱۔٣٢

 پی ترک رش ںی یک
 فا اساکت کش
 ج701 0ہ

 شی رانلدا 7 اب
 ۔۲ دور ۔ئش ۱

 ۔[ء۹ ۔|۔۵۔|٠م۔ ۶ ۸

 ۔۳۲٭۳۲۳٣۰۔۴ا۔٠-٢“
 ۔۵۳۲۔۵۱۹ ۔ھ۔۹
 ( ٣ج )۹۵| ۳۲
 ۔۲۵۹۔۱۵۸۰۔۵۳۰۵۲۔۵ك۔۷

 نےاس نوک ایام وو .-
 ۰ ٠فع ید ل ےک

 ۔66۔6 ۳۳۵۱۔۳۷۰۵
 ۵۸۱-۵۱۹ ات۵ا+۔۵٣٣
 را۲ ۶۲۳۴۵۸۰۳
 ۔۵٢ ا" م۲۷ یم مز
 ہار ٹر

 بند ۱6( ]۷۸



 رب رس
 : :تاذ اک یاب ادتتو ا
 اجے ا تاروصت ایک افنم ےک

 و 2

 ۔۵۳۲٣۳۱۳م۸۔۲۳۵ ۔4٤“
 ۸۰ ٤ ۷ا۳ ۰×۴۷ 2-۳۲٢۲

 م4۰۳۰
 ہؤا سک ےس ےئل ےک دت

 "شش ا ایک افر زقم ہر
 ۔۳۳٣۳

 انا تازففمرض كا ےہ

 لا دور وا یلستوک
 2 ادب تام بتمالاق

 مو مر
 کم ا۔۳۵۷ ام" ۳ے

 ےک و وس

 تر اگے درک

+۳ 
 ٠ ط ۰ : ۔۵ومطو ئ۳ ک

 ۳ انک یت سول 2
 ھ۵1 یش عر ےس

 لک ]۱۹ ھ۸۲

 ئارپطند 0ص

 72 لت ۔ ؤاغ

 .ےرلفو 202 000

 عن نور یسک ینا
 ً ا کو اے ار

 ولا فرم کا اکی...
 تو اھانرک

 ہ۳ ۷ مار ۳
 تی و اج

 ۴۱۸٠دن
 مس غار

 علل ا ما ۳۸۲۔۳۸[ ..
 مک رت ۱

 ا



 'ٔۓ
 نار کس یک پین امز تن

 ۳۸۵۳٣۰ (مئ۵ت)۔
 تاب .ہبت فط کہ افکے

 ج) ۔پاوج اک ا وا مازلااک
 مک ۸1۔۸۰ ماہ
  ۔م۳ھ)

 حد انک اشوک اکر کی افکے
 و نو
 ہ۷۸ (ف“٣“ع ر۔)سك

 اکر یو ایا ےئر گیلا ۔.-
 عالم نکل ےس پاک اش
 ۔۲۷۹(ارگ ئ)

 جب انکے وج کا اکہ اکے -
 ۔ رٹ ۸۵ مار

 فا

 ۔۲۷۹۔۷۸ ۔۷۰ ۸

 لوک اکر ھا علومنوکگ بے --
 ۔اے۳ "اھ ا ید
 ۵۹۔۵۸( یر

 : اتا سک ا ہر اکا یا
 : رہ ںی کا ور یرابماک

 ۳۵۳ ما با لرکے انرک
 یر انماکک ئا دا جاروم عا.

 ۔۵۸۷ ( مر عر سیہ
 ۔ ۹۸م م۸

 ٦٢ 'ا٣۰٠۔۔

 سوتی روا ںیم چن اروعم ےن.
 جد ںیم اتر مامارہ ےس

 : ۔۱۲۷ ھم

 لیک ےن اگ ت
 ات ۰٢ مات ۔اھتاھید ےس

 ۔۲

 وک اک پر ق نلارادرم۔
 ردا ازم لال ےک تو
 ۔باوت اک ١ے تک ثا

 ۳۲۳۳۲۱۷ ام ند
 گا بنر م تاب ا وکلا...

 ید اک موف ئا یکن ا دو
 ۔٣۳۱ ۲ ام ) ۔ایکمے یک

 ےھت ےئاھ 7 پڑ --

 دنمئایک یک
 ہلتن اکرم ںیم ت شہ ئافأ _

 لا ار ناس ام اد شا اھت
 و

 ۔۲ ے ۸س۲ ےہ ۲۹۹ ۔۰٦

 ۵۵۷۷ایم ۔۵ ےےے

١۷۸۷۸۶۸۵۲۰١۱۳۰. 



 ےرور ےن انس ا ا رو
 1۔۳۷۵2 ٠ ۰ اہ طق ںیکٹریاعد اک پا -

 مم کس یم ند رک لاطم اک غ ا ال٦ ی۵۵۷۲( خا تل 3ان ۔ان
 ات اھ دق اسےکنلا ےکرک ۷"

 دو اض 2ٹرک : یل سڑئاوم ےک جات حد یی.
 ر۷٣۷ (۰۳٣۷۳١۱۷ غار زر ےس اتح 7 '

 ھا مس یر ۷۳۵ ْٰ ئد ٹاک
 ٘ 5 تا و × کک

 یو لا کھلا... ۔لابیزود ٹہ اپ مو لافکے تن
 دوا ٰبلاط کب اذعِلدرنےس ۔۲ث۸۔٢ ك٢ ۷۰ عب ؛ظ۱)

 ك۷ (یدئ)۔با ۶ک0ا ےک۲م ۔۷۳۲۳۷۰۳۰۔۹
  ۵۵٣٢۰ (ء۴ٗء۵۳۵۳٣۳0ك۵ ا ۔۷۳۸۸(غ۴)۳۳)۔۵۰۰۔۴۴
 ا ا ے۳  ۔۵ن۳۵۳۰۶۰3۴۰۸۴۴۳۴۷۳۹ ۰

 )َُّ الٹواق زایتجزانآ رنلا کم ےھت تک اوک یھ _...
 . ع5 كا ںی را دوخ درا اداس قے

 تتتوسسس وضو
 ادا ےن ال واٹر تب ٠ ۔(010ٰے

 ا اگلا -- گڈ لیک ا وکت وید اکے
 ا تل ١ ناروا ںیگار کر اذکے
 : ےس ۵0۳۷۷۳۵-22 ع)۔ ۔مااک

 تر ںویک ۔ں۔ںیر لپ
 ٹر ۷م ِ 2۲۳٢۴۱۹

 جب ویو

 80ص



1 ١ 
۱ 

۱ 
: 

 ا

 ئل

 ئابئ. تلاحازذ کرانک
 ۔۴۵
 اک رخ ےب

 "یہ شان ا تم یا شکم
 ناف اک ورادر نا کرن...

 ںیتسمازخ اک موج تلاع
 (غخارچئج۔ نم شک شیپ

 ۔۱٣۲۲۲-۲
 کت ےن اودھ ٹی  افک

 ےئ اگل تامازلا وج یا یا ہو

 "بع۔ںہںؤ ہد
 ۔١۲4|۷٠ ۔۹

 یرذقا سس ےک تنہا اکےی
 تک ا _

 ار وا ےک 7

 اب ا
 ۔|۱۵۔[.۱(رش سر
×× 
 لال داکت یحضش یاد

 حر ۔ت ترکی سنایا
 ۔۳ا4 اع

 رو ےنا نا یو م۔

 ہفت "000

 (خرجب ےھت ناوج رت دان
 ۔۴

 ںی امزئرتا ۲ےک وذ یھب شش

 : ویر وتماکت ایع ان یم

 ب7 ادغے یب
 4 ۷۰ ہ(مدج۔ 7ب
 لؤاراسٹوا مالسا یر یم
 ۱۱۹۔۱۱۸۷( ج) ۔لاعاک
 "00س

 ۔۸۲

 2 کوک ود اک تی.

 2 ۔ںییرہ یک رت 0

 ۔۴۳ ۳۸۸. ۰ا۸۷ عار چپ ٤

 ۸۷۷۴۷۵ ء۷۵۷۳
 ۔۵۵|۔۵۵۰ ۔۲۹۷۔ ۲۳
 ۔اے٢ ۔|٤4۔٠ "2
 ۔٣٢۲ ۔۲۲۹ ۔۹۔۲

 اکیالسا نر وحد یر کم.
 ((عخاع۔- ۔اوہ ما ار کروا

 ۔۱۹-۵۸۷ ۔۸

 ۔۳۵۴۴ مارک اتد رش یع رپ
 ٤ ( خد جد ۔ےئع تب
 ۔٢٢



 ۔1۹4ھ-۷
 ۔۵ ع2 ۔ھتاداکر وان ےس

 .یروک نپل یم کپ

 ھم ۱
 دب کرانا ا وم !

 ور و دیکر .۔[۲۳۱۱۹٢۲ (غئ۸ئ)
 (غ ۰)5 رو نطخ

 --۔]۲۳ص۷۱

 یی گدا تما بط--

 ۱ . طس فل ان سااکت وفد
 ' ۵۳۷( مد )ےھت رک
 :: آں یر ود عارلبا ےک

 نار لاعکگئایش ام یک
 ۔۸۴۷-۵

 ںؤوگش یھت ییدتتلل اہ سلا اس
 2 دان او در لک
 ۵۹۸۳ ۳اع عد ےہ
 ۱ وا میس

 ہا ا(۸)

 ى "

 5 ۔۰٢ ٢خ جر ہد ترک...

 ام کک
 ۵٢۴ر یش

 ا ن

 ۷ ا

 ںی ود
 أ۱ گدی اک یی.

 نیب یس سس یس ےب 0ن وال

 َ ا
 حق 1۳۵۷۴۰۳۴ یک
 یس ازل ترط اج



 چک سر یب یت رسلی و سس

 نت ت مسا مج

٢۳ 

 زفا۷ ةردِک وو ہور ن ۱

 ٦۹۱ لباع)۔اتٹآ وی
 2 مع قو ےکر ح٤ ژ ورک.

 ۔۶۸۸(لوا قل

 ےک ےناج ٹو عو اوت

 کدو ڑائ ےن یز
 ۔(۵۷خدعد ا ۔ایدرکھتک اپ اما

 ۔۷۲۲( جد

 ارض یکش نقاد کم ںی

 تم ترا

 ہت کیک کرت"
 (غئ ۔انالد ترے ئااوک

 ]مم

 رو ار

 ح

 ےگ ود و ےس فل

 ہو رھج

 ےس لکیر یکم السا ار بر
 "7۵0+0 لم یر

 ۔| ے٢ ۔|٤٥2)4۸[|۔۸٣

 ۔۱۸۵ ۔۱۸۲ ا ٴٴ) ۸۰ ۔۵

 پکا...

۸۷ 
 لام سنی دوکدویپےے ایا

 یسک تم ۵
 لاتن اہ ایا دو عت

 ۔۳۸۷۲ می × ۔مارظا

 ےل ےک ےداموکک رت.

 (عد جج ۔تاازفا کر خآےک
 ۔٢

 اد لاصیہااکتیاباج مو ےے
 ۔۹۴-[١١ (۰٢ مود

22 
 ۔[۸۷۔۷۷٣۱۸( غلم

 ۔۱۹۴۱۰۳( غر جد ۔عادوا جج

 ۔۳٣۵۔۵/۱۲۷( بت ز
 ۔حالصا یک ذی اف کے

 ۔“( ود جم

 یکن یم ے یر کک ۵

 ًَ 7۱۸۲۷ غ1ر ع)۔ یلند ے
 8 ےس ترقی رن اکی...

 ت0
 لاسباساک ےن او یت

 یھت ےس لان

 (۳٣۳ 9ت ۶ض

٦ 

۸۷۷. 



 ٣۸۔۳۸۰ 0 ١

 بی نرخ اولی تح
 ئ۔ ۵ . ۔٣۵۔-۴۴

 ےڑلاسر رت اک
 عر ازخ ایا یک یم برع

 - ((غمغ +۷۰۷۰۳
۷ 

 ٴ ارد یر اہا تنعو اکے ٹپ

 ۔۲۷٣فلوائ)۔ ےہ باواک
 فیر نت ئل ےک ماکں تر

 ۔۳۷۔۱۹( لدا )ےھت لال
 “4۰۔۸۵ ((22ئ )۶
 ۔۵۲٢۷( ماہ تھ۔ ۹
 انچ ۸۴۳۰.۳۴۶ ۳۴۶۴ ۔۷۴
 ۔۷۳ ۔٦ ۸٢م ج)۔ ۸۲
 ۔(۷۸۷۔۷۸۵۔۹4۵

 ڑانآ کت ھب ا ایا

 عت ۷۸۷۴۳۳ جدا
 7 ا تے
 رکرڈ کے لو وک و
 ا 2ا

 ۱ اف اک
 ے 9ن نوا ویک

 ر۲گ نکلے کی یف زھک

 2ت ن ص1ذ اب٤ تا0

 سن یو تو یکے اگلا

 ےل ۵
 ۵۸۔۵( ۵۳
 ۳۵ ۔۲۴۷۳۱۰۵۸ 8
 روم

 انکار اک وت
 ادا عج ۔ےڑ تارا
 تخ۲

 ٦ ۴ ئ۷ ۲۴ف
 و تر س8040

 0ر (لئا5) یت اممنا
: ۵۳۴۰۷۷۶۰۸ 



 ۔۷۱۵ ٢۳٣

 تاشازعار آے کن ا خ
 (لواج)۔تابازے علاردا

 ۔ھ٣٤۔۵۲۵ ۷۵۔۹۰
 .۴۴٤(ع۳2)۔۵ ۷۷۔۵۳“

 ۔۲۳۹ ا"۷۳۵۔۲۹|۔۹۰

 ۔۵ا ۴۵۱۳ ۔۷۵۳۔ ا۵۲

 ھ۴۸۳۵ ۷۳۴ ۵ ما۔۵۴
 (غاہپ ئ) ۔۷۲٣۔٣
 ۔۵۳۵۔۷۳۲۲ ۴۲۰

 ۔۷۰۷۷۰۳۔۵۷۳۔۵ن ہ۲

 ۔١٠ (لئاەد۔تضلار_۔- .
 ۔ا۵۔۴٣( عد حر ں۳۰

 ۲۳۴۳۸۸۲۰ ۰۴ا ہ۴۲

 “4( ن۷۳ ۔۵

 ۷۹۰۲۷۸۰۵۳ ۔۳یي۷

 ۔م۵4۔۲۹۲۔۲۹۱۔۹
 ۔×۲۷۰۳۰٢۷۷۱۳۷۹۳۹۱م۵

 ۔ہا۳ "ء۷ ۔۷٠۰٠

 ۔۲۹۔۳۵ا۳۲([ ارب ت)

 ۔ا ۔۷۵۳۔ ۲۵۲۔۲۸۵

 ۱۸۰۷/22 ھ۱۸۵۶

۱ ۸۲٢۵0 

 ک۴

 ما ۔06۸-۲۹

 ۔۳|۴۔۳۹م.۳۹ ٣۔۵۰

 ۔۵۵۵۔۲۸۳ك۳۴

 دوا کوا تارک ک تو الل مک

 ۔ںایاوشی تدواب رت

 ۔۲۵(لدا حآ
 ۔تنل اسرئرادرن یک ایا ۔۔۔-

 ۔٠۳۔۶۸٣۔۲۷۱( لا چ)
 ۔۵ ۰۵۰0۴۷ ۔۸۸

 کپ کت قو ےک ید یلوزن
 ۔۸ خم عر تینویگ

 ۔[۲۸۷ءمت جز

 ےک ںولاو ےئال ئل یہا پی -
 ۔۲۲۳( لوا ج)۔ٹاماا

 ۔. قیم ید اکا درک یر
 ۔ےد ۵ ۷غ۳ )ےہ

 ۔ے ٠۔۱۹۲ -1۹۱-۸
 ۔٢۲۱ ( اج ج)
 تلخ یورو ےک تہ یک تی
 (لعا جد ۔ےال مے خس

 ۴۵۰۲۴۹ ۳(۲ )۔/۷۸

 ۔(۲۳۷۳-۸۵اب



 : ترس
 تک

 ۔۴۳۷۲۳ی۔ ںی یب
 تعا آ٤ت عاطا ذا ے

 لتا عل ںیہ مڑ ےک
-. 

 پا طو اک تولہ ایک پک
 ۔۳۹۰۳۷۵لوا ئ 4
 رس
 ' ۱ سس سکو وارٹ قر اف
 "سر ےھت تک کودااںی
 ۔۸۲۷۴٥ابیپ ۱۷۷۔۰۷۰۵.

 6۷۰۶ یاس ۳۳

 ۔۴۷۹۰ ۔۴ ٹن
 عو نیٹ ایش ےل پک ٰ

 ۔٢۲( لک

 رت وس نرم مک...

٘ . 

۷۸۷۸۲۵۰ 

 ٴ 'لونن لک نزلاس

 اھ او وں وک ماک اکے.

2 
 2ڈ  م۸( لواوڈ ہرا
 آے دیر تما وارسا سا

 اپ ۱ اد (٣۰۷۷۵

 اض کر فا قی
 ' حنا وکن کلم اکا

 ۔اھا رر ا ازل ںی اد
 عم ۸ک غ۲ تر

 نال را لب ا

 اےک یادو
 ٰ تک ہہ اھم

 ایر اد مو کںوکول ما اک را
7۶07 



"۴۳۸ 

 (ئابت امر کئ الخا ےک یک ںییتنارا اد تاوص اج

 لہود/تادانىاےڈلا_-

 سک

 اردن ےکل ورادۃتش کیپ

 ےئل ےس نین کت شہلا

 ۔۲۵۵۔۳۱۔۳۰۔٭.٠۔۹ ےس (خهاباقنظ حر جآ
 (غت ہبباع ًقاخاے پآ۔--- ۔۲|۔۰

 ۔ء۸٦-۔4۸۷ تب ۳۷۹۵-۔۳۸۵

 ۳۔۵۸۸٥( عاچئج وک کیسات ارایخا ےکے رک
 ۸ ۔۲۲۰۲۱۷ ۳ )ےس

 حط سر لاع نالفا ےک یھ اے ۔۸ ۸۸( یز

 ۔ےت مان تسودوکل وتی ےک کاتت رم ایق ےس کی
 جاے ۷( ۵ع ) ۔۶۸٦۳(لدا ج). ےن ےگ

 اک ملحد دات یا.

 ۔[م +۱۴۵( )را لو
 ادا ا کان اایو یگ
 ٠٢۲۷۷۶ لدا ق)۔ںیھت

 ہي و +27

 جی ںیوکماقم یزاینا وکن یم
 ۵۴۳۵۷۲( سج )

 ۔۳٭۷۹(لوا ےل اکے آگ ول ےک سٹی...

 بیس ےس سلا ایا. رکےت ےن کرانا ےس ےن یش
 یا اح دانرکپ سوا -۲۲ (ع٣)۸۔بزرتلپآ

 ۔۴۷۷۱۔۳۲۷ك|/كج ) ٠ ۵م ۔م۸۔.0۷۵۔

 لی ا تا ًٔ : زرا
 ۔۴۷۰۵۷(لدات رہا ٠ اک تقادصایکے یت اک مہ
 تاصبا اجر ہے تراّت ےک (۳)۔ےۓ توقاڑہ ےس پس

 ۔۲۷۷۸۷لدا قد یت اج ۔۵م۵۔۵م۴

 (۳٣ ۔۳۹۲( لدا 9.ان اکے نی

 تیں ۸6116 ]۸۷



 ' قائاوصضس پا
 0ے

 اشک لاس یی یا
 ۔٣-۰(لو 2یم
 لترنآپ تما یے پا

 م۳٣( لب .یللتدارش
 ےئل ےک ےنیرد تیر مم ۔.-

 ا١( ع) چی
 (غاہہ+ 2ے مے
 ۔۲

 ۵۴ ۷عام ۔ے ران
 مكن رب ورم) ۱

  ےوںر ان ےن طا مایآ ۔...
 ٹرؤگد ۵ی نک نوک وو

 ِ ۵۴۵۴ (م عد ۔ںی رد
 ںونمانرک یر را رقت پا ۔-

 ۹( تند ےہاکارکام
 ۔ ریو العا اکا ےس

 تھا-۵۰...
 ےک

 ے نام اےک
 5 ترا ےک پل دنماک ڑی ا تی ِ : 4

 ری 3 ۔ نب

 --- وو ایفدظسص
 ا ت۸ ۶۴ رام

 ایا او ۱

 لو تا
 ٴٰ ےل ےک بام زا شپ یک
 نا سو

 07-7 لات "0+0۳0
 عر کے ریت تے
 ٠ ۔ےے2لوا<

 ۷ ۔60ل۸مر فہ
 ۱ توکل وزن ما روم

 ۵۴(لوا )تک یا
 اےک ٹو ا رک سم یم
 ۲اك ےہ

 7 سیا سس روی ا



 م۳

 خم لاج
 ۔۲۱٦

 نم اموس تیقم نا ذوکےی ے
 (لدا عد۔ے ےن ام قداص
 تک
 ۔۴۳۵(م اج

 اتا ناف -۰
 ت یر یت یر ود ویک

 ۔۴۴ا" "۲۔۰
 ۱ یلاضالایقوف ۓلے تی عا ۲ع ارخ_

 انک دید رت کے نو تاماتتخا
 یف ۔۵۴۲لرا جت
 ۷۷۔۵
 سر ہک ا ار اھ پ7

 ےۓارکف زصندوخ نر

 رام 81 ۳
 ۔۲۳۸( مل۵ کت

 ء۲ ۱۷٠م
 تن یٹلا 0ئ1

 ( غض )۵۳۲( ٰلداقر
 ۔۳۷۳(م۳ )۲۲۸۔۰۷

 ( غاہی )۳۷۷۔۶۴
 ۔۲

 ۔ایکل زا ےنریلا علل قرباتپم
 ۷۵۔۳۵۔٣۲٣۳ غارت
 ۔۳۹)|۔۳ ۵2۵۔۳۵ ۵۔۳٣٣۳

 ۔1۹ ك۸ ۔۷۵۳۰۴۴
 باہ بق 4-فو

 اطعااب ا مول ےک بیخ...
 کی

 لب پاس ایپ کم

 ۔!ےك( ھم نے ےب

 ےنرکک ور لی پلا گود تپ.
 ۵۴۲ (لوا ع).ےتے اد

 ۔ء۷۰۵٦۔۵ ۳۹( غا ج
 تک یکے نر یا ۔۔۔-

 میوے ایک اکی ہاراش
 ۔۵۸۷

 ےرراب کک ںولاو تال عایما
 ج)۔ترام اھنوک  م

 ۔۵۷۳(ا

 ںضرابزحن ےک پکا نال بار...
 ۔۵م۵ لا حر۔اقتح

 یا یک شپ ایک یک.
 ۔ملصا لو اکن ادا ایک

 ۔۵٦ ۰ا۷۵ ۳۷۳۱۳ خر

 بند 1(6 ]۸



 ۔گاوت اڑ آ 2فا
 ما( ا

 0 مت , 70 ٰ
 ےیرطےک انا ھ:+۵۸(لہا 8۔ای

 ٌ روپ ےس فاخخ ےک کی دم ٹپ. ہلا اھ ہے ۔ ے  ہھک ےہ
 یت نام تان لان ھا ی_. ترحج ای ید ماک اکا ۔.- ھا( لا عاق اتا ٴ تک ے7 یر
 اک دا۲ ع10 7 لرا ئ۔ اتا ایک انیاجا

 ہل ساو9نقا ۔۔رھظ
 ر “م9٤۷۳ -ے قی ےک ایما باس یی.

 ج:0( مع عن ککے فلا تباہ کلیپ
 یس لا : ۱ ۔۵۷۴۲ ۱
 ےہ وج 7 ھے

 ےس دامای نیوی. لیا ینہ مرنا کد ور
 کک الل

8 

 م ند رکلوتب .... تطحح ےک ِ
 بت یر" رپ صا وند مس وسو یھ یم
 تد0 لےے دا یدد1مف

 "ا دا1 ہاکی ۱ فا ۱
 ۵( تی ایف اکے لاش ےنام ہت کس پا ۔-

 ھو سا ماد ٹی ۱ طا اک ۲۳۸۳٣۳ .۷غاق5)

 ۳ دس 0



۱ ۵ ٠ 

 نان ابا ا وک ب اتا با. ۔۱۸۹ ( غ٣ )۔نکام ہراس
 021 ۱ ۔۳ ا
 ۔۵۸۰۔۵4۷۔ ۶۳ ۳١٣ ۳۵ض ا
 عج تے روم فو یھب لمس - . رٹوریفن اظ ےک نہ ٰ ےک ناس اکا وجرم ستمس- سوا تی کان مات چک ےس لسی لالا فی ۔۳(۲۵۹ع)۔٣۳أك ٰ

 ۷۱۸۰۵۹۸۰۵۹۷( ک۲ ۷ر۳ صد ےگ ےجیبرکانب

 ۷٢۱٢ ۔م۷۸ ( یل ۷۔۳
 یروک یک لم ےس تشعا "۷إ ۔۲۲۷۔۵۱

 رت ہاوک تاب سا کزن لو فط کںوفاض مات ےگ اس
 ںیہت وبن رے -. لب( ید )ئے یا

 ۔۳۵ ٠۷ راج جد ئی وم ۸۵ مم۳

 ےگ ۓنکل وت توکد آہ ۸۷ ۱

 ۔۲۲۷۷خد  ات رکے مان اک یاس م لیپ...
 اض کے نک لوبق ت ود ےس یکیدر کیک ایک

 ۔۲۳٢۳۔۳۲۲( مور ئر ۔۳۰۷۰۳۰۵ (أریئ)
 ےنکس برج ف الخمس اتا... ۷ک(

 ۵۲( اح )۔ماناکل ولاد واک یا ںیم لنپار وا اروت
 ات یےناو نال نل اھ تک س جد انک ہرن تای

 ۔۳١۸۷۸!۳٣)۔گس ام... اگ کم ) ما ۳.۴ یم
 عد ۔ابالعکے رافکو کٹ ۔٢

 ۔۲۲۹ ۔)[٭( مڑ ا اکا ںی لیئا وا وادون

 رس ا ل0 ه0

 ۸۷۷۷ہ



 ایاوھمدا مج
 مس ور( عدوو ۔تطاا آس

 ۱ تب +۳۳
 مج سس .م ۷۴۔۵۹۔۴۴۔۳۶
 تب ٠ ۱۹۳۸۷(غ۳۲)-۳
 فو ف۵۷۷ فار ا مد ۵۳۵۔۷۳ ۲۔۹
 - دون مال ےس ھی ےگ سہ ہ۳۴ ۳۵۳(ان

 ٠ جد ھر ا رڑٹلا رک رر آب
 کس کم ۶ب ماس ] غار قد 'ےاایڈ رو ما ےس

 ا ام لو ےس نا ۸۸گ ۵ 7
 ۔٭ا۔۵د ۳ (ق۸2) 5 لگ بم نل یں یش تی -

 مفلس کیک و واک
 ۹ (عغاج ط ۷ ٰ جر نما وہ اکے کیا ۔- ٠۔۷9: ف۴ ۷م .د(ک(غد5)۔ ری اک

 ا اپ شش )۰۹ ا۱۰۵( غار
 رر قع تو ییا ت ٠

 قرابت افزلبرلابا ' نب رض فا زا کے یر ..- فا
 ےب ےسامراجامش 5 مد یارک

 اے یہ سہ 00۰۰۴۲٢۹
 1 کد رہ ےک چی
 ہک ۔۷۶۵ (عارر طظ تقیح

 اھ ہک ل۷۱
 _ ال " کب پیس

 انا

 ۸۷۷۸ہ



6۳۱ 

 یر اہ باک نشو بابا ۔....
 ھج ہر ع خم یی ور سا ٹر
 2 اننم ےک ت ود یھت
 ۔م غرور ورکر اتا

 او روظیکس تومن لد وک یا _۔-

 ۔ایگاید ںیم اور ےک
 حل)۔ ۹ ۔۱۳( مر

 ۴ 7-1۱<'ا٣اے۔
 بالتنا اکو اک مارک اھ.

 جس لی ایام کت وہا پآ
 ۔۲۹۹ ۲۸۰۲۹۰( )
 ۳۶۷۔۲۷۵۔۲۸ ۰ا۵
 ۔۵ کے۵6۳۴ م ۹ “ما

 ((د جز با گر ےب ووجحب
 ۔6٤6ھ۔۷۴۲( ۳” )م۷۰

 ۔|(۹۸۔۲۷۸۱۔ك۹ا 4

 دام ء۷۳۷۳ ۷۱۳۶۔۷۱۔۹٤
 ۔۱۷٣ مم

 9 اج
 ۱۷د ت+۔تابا بے الا

 ۔۳۲۷۰۔۱۵٣۳ ۔٢ك؛٢ ۔۱۳٭

 ۔م ام ۔ مک مشرک ۸
  ۔ہ۷۸۰۰۲۷٢ ۔ف ۸۸

 یا ۷۳۵.۹۷۳۴۳
 م4 انے ۲۷۵۔۸
 (اابگ۔م۹۹-|۹۸۔۲۸۷
 ت0۸

 ٹوک یر ول ےک منا کھ.
 ناپ جھکے ناک

 ۔٢۳
 نم لال یم ابا مات تیا َ-

 ۔ ےھت رماب ےن اموکل وان
 ۔۵ نار

 (٥۸۵ امت ).۔ ےھت ےک
 لو٣ر روا ےرہےرلا یی

 و
 ۔۳

 ۲۷۰ (ند ج).ھترشن پیک
 ((۳ ق) ۔(۳۔۴۲
 ۔۴۳۸۔۱۵۸۔۱۵۵ ۔۵۰

 ۔۲۳۱( ارجن ۷۷
 اک تققد ےک تر ایقوک یک.

 ۔۰۵ (ند ق) اھت
 ےکن ام فن و کے نیا دو اتا
 ٠۷| ( ند 6) شد راز

 ل

 بند (16]۸6 ]۸۷



 م اسم )ا رک کت ادقو مایا ےک نا

 نا ۴ف ترس ٠

 ا درد اک ۱ دو دورے ما لال. ٣

  تک و اکا نوک وین اماغاب ںیم ند ایپ

7 ۰ُ 

 اپ 791 ہہ
 ں۹۸ ۔۴ مادی خا

 ۔۵ھ۵۷ ۲۵۲۷

 ۷ سو 5 (۶لیربکزھںوا/ہداما مد

 و واماک ۱ تالاب اوکے پے یی کر رم
 ے۷۵ زا. ۵| حسی ز ۔ےترب

 2 مرد 1 انا رد ےس تر اےک نیکررکل روم
 ائ نہ ۔ ۵ س07 ۲۹۵ ٹایئ)
 طے فٹ سر سات ند ۶ کف یہ یر افم ےکرافب دیر سی وکنں وررود اب 7 ۔۵۸4

 ہو ےک ےڑ شنکر طا تماظقنا
 ٠ رہ ٣٣ (۷(د۵ع)ب

 تنگ و لو ےآ ےک
 " تر

 تن 6 ے آ
 تنا

 ھو اکی. ۳

 ۸۷۷۲ہ



 رانا

 ٠ جلے نکل وڈ کں نو اکر ایک
 ا

 تلف ) مم دہ
 غل رک یگ ےیل ےک
 ۸ك توگوردا

 تو نمی اد ذوکے آس
 و
 ۔ےت یردرذعےل ےک رکادا

 سک
 ۔٣۳٣ے( ام

 ند تیار وک وگول عا آس
 کجا تر اد ےکت ود یں لی. رٹ ٹتیارمدوجوجےھ نر دافنرپ مح ۶ ھر ویب
 ۔۵۳۹۷ غم عد ۔ںوہم اج

٤ 

 رداٴن ایل امع ا ےک ود '

 ہر ےک ام اکا
 ےۓا ےنرڈرا ماک ۲ے اکایک

 روا جن تیغ اکا ےک

 7 قئالس ٹن اضا تی
 ۱٢ ۵اصج

 اگ ا تلیقعن کت ما ا پک ۔۔۔-
 صا یت کہ دا تاقبط ےک
 ان ۲ ۳۳ نار ند ماما اک

 تک ای اھل

 بلاک تر برما یکرشم
 می نوک کے .00 ٤

 ۔۳۲۴۳۱۸۔ ۳
 هراعا ہ٠

 مم۸م لائک
 .(٣۷۸۷۷ )6ام
 م ۳۸۰۔۳۰۴۸ ۔۳۰۵۱۳۴۰

 ۔۲۹۰۔۷۹۲۰۰۰۲

 ےک کج (غایپ 2 باھر یم ین
 ۔۸۱(۵۱۴۰۔۸۶

 ۔۴۲۳1(مد اظ بل صا ایتھخا وک رے
 یگ توثو گے ا کت امان ہو ۔-- نل تک ئے ا ا

 ۔۳۷۷۰ ۳۷۵ (ٹارم نیل (غدظ). ےسم ایلیا لے
 ماسک فر اج ا یس

 ۔یا نند دا تر ادخ اح آ عد ۔ہزعو اکے اک ہدوگ
 ۷ مے ود

 ص

 ۵۸٤۔

 ۔۲۰٣۳۔۲۵۵( غر ار

۷۷۷۶3۲۰۰۰۱7 



 کت .۔ یکم زد ایف اکائی
 خال ےہ ر۰۸۷( ۱
 ح۸ رپ تب ےل َس یر اےس و2 اوج 20-0 2 عو اکا ائ س٠ /هت/ٍ/پب0ِ0*َس1ص
 تم ےہ ماک یر سم یزھلاولوااک پا ۔-

 رک نس تم نر
 جد اکے ۱ ۷۸۷( غد ع)۔تعابتا پا دک

 ر لا۷ا ول ۱ ۔اؤ4-[۸۵ ا
 0 تر تک 1ت دو اد ہت لم اکےپآ ےہ

 یو و ےک ایر ۷۳۰-۳۹
 تک ت0 تر تاذدعاک پاس ےس تارا او گنا تس * ۔ ۔۔۵ ۴

 ۲ ا وال

 جر ۔اےا ۷۹( ۳د قد
 رہ ۲1۰.۔۵۷۔۵۵(غارگ

 اڑ کا ترشرگتافص اگ یھ
 دب غئاویلقبارشسا ۱

 تا تتاطئٛفگ ۵ ۱
 - الی ا تک تافاک تپ یہ ےک

 ۱ شا قل ز۷۹( ۸2ے ۱
 ملمموف
 ۱ 0ک



 )نان لایشسحاک ون شورپ

 یا

 کی ڑب یا رددا بہادلا ےس
 ن۲م ا ۷٣۵فی

 . ا

 000 ہا ئے کیاکہ
 ا اس سج

 4۱۲۔۵۱۷ ا۵۱۳( ٣ج

 ر۷۷ ۷۰۵ (۵۰
 ۴۱۸۰۲۴۲۳( ماہ ۷)2

 ۔۲۷۷۵ ۔۷۳۴ء۷۷۔۸۹
 ۔۵۳۵۔۵۲۲۰۵۲۱۔۵۰۴
 ' ۔۵۳۷

 روا ےل اک ٹآ علا لا۔۔۔۔

 271 انروا یب 7ر ات ےک یکم ۱

 اکی 59
 تھک )یا ر۸روا

 ۲۹۰۔۵

 ناک ایا یبا تارے تپ ٤
 ل۷۷ ا شاپ ۔ےیاجانوب

 [م۱۷۰۔۱۸۔۴ ٣۲٢
 ٢٤۔

 گزر

۲3" 

 انڑوب س شی نفلی زن
 0 ۔۵ك

 اک ات نم ز ترض یہ

 ۔ اتا اد ںوہکوک
 ۔[۰۲ |١) ۔-۹۷ ۴

 27 حال سی اتینض تر.
 اک ےڑنکسورپ تالخ ےک ییا

 1۵۔٣۷۷ عل نا
 نیق تم پرقم تالا.

 کک ا برعتلاسربااک
 حا ےس پی تقوی.

 حد اف لاتی ل ویک نک
 ۔|م|۔+١ 4ھ( ۷۸( غار

 ےس ہٹلر رنا ےک ادا اھت ۔۔۔-۔

 اک اسے ین تزح

07 
 ا (اروف
 لیکن ےس نت تروع ار.

 ابال رکا
 ۔٠|

 ایک واصم اک اےک اب ۱
 ٣۔۱۶۷٠ غاہجپتف۔اھگ

 بند ۸6116 ]۸۷



 ِ نارھاننزرو ںے
 تو وک

 دا ےن اکے انمما نوئاھژواموو
 آلو اپ یا 7 0 ا نک یر ئانھپ

 و : ے۴۳ ۱
 یا ) جے مس یم ییہ وما صاف ہد

 مانع ےک ل وئامر سم ماغ اکا ۹س
 رب ںیہ ےجتج تاوخم ےس ۱

 ضم اک ہی او ۔ا|ےاٹ
 تو حطیک لانا او ھا ےک تیا تعا 32 جس

 اک او فان رک ہے
 ٰ . ِ تم
 ۱ تر روا :

 2 رسک 2ں صا ۱

 یر دشلامفا -  ۃئوم کو الاک ےگ
 ا ورکس نوا دا ار اک ۲

 ےک لاہور ڈان تامحالصا وج سیم
 ولتم وا ںیمرگےس ا یی د ںیھتت بک

 ایس ںی اک فان
 ۲ پاک۳

 ےک 2ف ولباگس زن ییا ۰ ٠

 أ۱ غزہ درک ےل

 ک ۱ فام

۸۷۷ 



 ۔_- ٠خ وچ ھک میک

 ےن ام یاد بے ٴ
 نیل یز امنوکگ ےک ےک

 . ١۳

 ام کس حروف واک

 وک اے رڈلا ئل ےک ےن ای
 (عاہی عر نا تباہ

 ۔۷۱۷ ۔۸۵

 9 اص ے ےک پا وع س کے

 ۵0ا ھے ار
 ییا ج بالا تر ہو

 ۔ایک ام ماڑد ےننیوعد

 ۔مے وو مارم حر
 انئاروکر لانے

 ۔ا٭أ حد پیارا زا
 ہٹ ےس

 یف ما یک

 ٹپ ین پا

 الذی اھ
 ۔ےت ےنتدرارپ اک ارص أو ک

 ۔۷( مل

 ' فان اک ات را ےج
 ۔اھد ۹۷(

۴۴ 

 ۲۴ جس تا
7 

 مح و لان
 ایکاکے ڈا ۔۔..-

 جد۔اب سک
 ك۴
 ماعنيالعاےت 3.

 ھو

 ۔ےت ہم ار آتقشم وم

 ۔۲۳۸م ۵
 ےسزاوآی ا ےتالس ےک نئ...

 ےک ت رام وکن ایا ان الو

 ۔<(م 2 ےیلاد
 عر مال نا اکر روم لان ید...

 ۔ےھط۲ اے( ھر
7 

 دس ر ۂومم بد اکر

 حج ۔ ۷ َ
 امںا تیل وت

 ارگ وادےم
 ۔ے ےگ ( مم

 5 وت وار 0 اک.

۷۷۷۶3۲۰۱ 



 ھ ھج

 ٤  قی تن ش
٤ 

 و تک و ےتناا یکایک

 رانا /ج آے رافکے ماری
 ٢/١۰٢ مر ) ا2 ٍ
 ما ری راام کے ات

 وین ار ےک قر دا
 فا 7

:ْ ٥ 

 ۸۷۷ہ



۱ ۳۴( ُٰ 

 ۲۳ ۳۳۷۵ )۔ ںماہ٭
 لاسطلخ ین اھم سیلفی. تروع نم کتا ےک
 5ر ج0 ےھت ےتتدامرف فاعم ے نط یک ڈٹلا داد 1

 ۔۳۳۹۲( مج جبار اکا

 ۱ ا ہ0 7از دونو بب أ

 ۔6۸ان۷ م۵( مع ) ۔یک کت چپ 22ر ردوہصاکی
 نام )(یٗم00000ٗ0۳ 0
 جگ تیہ ےس روتروع ابر میک تار یہالسا لئ
 ۔۸۵ ۷م ۔۳۸۲ ۲( مکی )۔ ےھت

 لاک یل تعہ ےس ور وج کب تاوارم الم ات یک سس

 1۵۰۰۷۴۱۲۶ عر اد یک اق لاش یی فعا
 دب ئل اد رول تی. ۔۸۵

 ۔|۸(۸۸م۸2 ےگ ےب تاح ینا دادا ہاکی دس
 ۔ےہدر مک ا ث ا تیل یک رک ید ہیئت اک اے

 م۸۸( 2 ۔م۸ ے6(
 ہوا جب 00 ۱ ےل ےک تما ین مر اکی
 2 جر زابز اساکں لرزہ م ,ج)۔ ےابالا بجاد

 ۔۵ ۱۴۵۱۰ ۔۳۹۳۔۲
 ےک ےم ایکن فانی ہا بکراھیرانن لاپیکک تپ
 ےگ . ایڈ و ےس عا اورجواپ جر ےھت تر فلا نند ےس

 ٣۵۔۵۱۰۷ جد ےگ -۲ .
 ےتقاددع ایک تا یکن یش... روم ار بی حنوک یا الا ۔۔-

 ھ۵٣( 2۔ھتب یک "'"٭ھ>



 “ھو تک

 ۔ أزےبۓ ںودو بم ےک نا

 تل روا علل

 ثنا ےک

 وس
 اور 7 1 سک

 ٠ تک ٰ
 اک ام یک ٹی قوکےپآ
 زن اسکے ل ےک ےک اف
 ا ۷ سک یگ ان
 ۷٣۳ ۷۔۰۱۲۹ ۷۳۴۱۲۳۲۰۱

 ۔۹4۔ ۸مم۳۸۔ ۳۵4ھ

 ےرایاارکٹ رک بسوکے یا.

 " اکر . نوش ات ین اطلا ا ےاسوب '
 ناف یکے اہ گا ےن

 ۱ فدک ٹر
 فیس ۳ ار۵۸ؤک

 نک وو
 نار ادخ قا یڑ

 ےک کیا رکےھ تر شے ایا
 مست اگے نان ینا
 و یم
 طو ہک

 ان 6ام ۸ی



 اس-ص

 یگ سس

 ما
 رض یک اکا ید ییا
 ۔اےا ا۷۷۰ سو

 ۔۳۱۶۔. ۳۳۷۔۸

 شا ےک

 ناز یا اول زان یکم
 یوم ظفاحر یا

 ماس ایان ڑرک
 الا وکی یاسذوکےم ٹن.

 وت ہو ارم وک ےیوک

 نل اپ ایپ ےس شا ییزور

 ۔۳ك۔۹(م اک ۓ

 ےن ےک نر وان آے
 ڈس جد ۔اب ا زنم روکے
 ۔٢٣۴٣٤٣٣۳۰۳
 کب تی

 ما ای ۔ایکمئاظت ای رر
 ۔۳ك۴)

 ص 1ےنڈلا/ ےھت ادا تہ[ یی
 ۔۳۳ چا ۔الااد یا

 ۔٤٤۳ك۴

 ا اطم سیف وک ا
۷ 

 ۔۴

 ۔ ایگوانآ چل ھی د ےھ میک...

 ص ًاناڈ ےوقرکل اج

 ۔۷(!۳۸۸۰۸۲۳۴۸۷ ! نس ںرز

 طا

 ج ایدرکد لب یم لا
۳۸۰-۳۰۴۲۰۸ ۲ 

 27٣۴۰7 ایگ ڈوکوکے یے
0۸۴ 
 اتارا ےل ارکان وک

 انرک کو تا ںیم ابا ےک
 ۳ی ار ےۓہاجس
 ے7 17 ْت"ِط 4

 --۳ 1م

 ۳ 027 ترک

 مان ےل ارم
 ای لا لپ

 مر ںی نام ےس نم یا

 نھ لا سوپ
 ام تو انار ڈ دو

 سج تے ےچ

 ین



 لم وے

 تک (لبس قام

 ےط تن و ۴۳۳ ضش

 نام و ئل نا
 عز. تر فر ایا کا ۱

 ا . ززوارگ
 انک تان ےل م اک اکی

 اد دا ف ڈا اتا
 م۶ قر اک ال اکا

 ورم
 جر تہ

 ۔۳۱٠۱۳۲۰- .۔."
 ۔۲۵۷۔۲۴ ۵۔٢۰ ۔۷

 س٢ ۔۵۵ ._
 ےنرفا ےستتشعپ اک یا.

 یرادرت کے لب تما
 ےب 0

 ۱ را ےےرللوڈتبا+

 ۔ہدز تیز ا فوکے ا ےر
 چوم کت لد ۵۴ ۔
 و لوڈ ککے.

۱ 
 دلا وس.

 ٠ رنز فخر زکے
 تے

 یہیں 2
 0 ۸ 7٦

 ٠ وضو ںوقاغپرنو
 727 ۔۵۰٣×

 )8 یکے را ین
 ٌ ےیل دے 7ص

 ات وف ج۸ یت ٤<
 ٘ 2 ے0 ہیزیرفاٹ الا اکا دم

 ہما ۲۹۵۰ ۷۰+۵۹(
 ۸۹۳ ٦

 ۸۷۷۲ہ



 تر ۔۵
 شب یی منز یئاھن کے اس

 ےنرکع رکنی اکر کب
 تسار واہ ۓنڈنا ئل ےک

 کو لاز تلفام
 جانا زکر زم ۔۷

 (“تلا

 ہی ےن یے سا باپ کیا...
2021 )۵ 
 سلمان اڑ ۵) ڑ
 تھ چوچ نم

 جد ںیم ےردااب ےک یا جہ -
 ۔۹۹۰۲۴۷۷۵۳۰

 ۔۵۴(غد )رات وارقالع
 ۔۵۸۵

 تزمعرفا فو ۓئاھاک ا...
 کس سا یر کا پیوم
 ۲۷۲۳ قه۔تٍجى ایم

 ۷ے ۶
 ۔۳6 مدات) ئی کٹ اوصا....- و

 ا۵( )الا باوصا۔۔۔-
 مالا بايصا وا نگر لع بایحصا۔.--

 ۵۳۲۴۵۳۱( غ ق )۔یفواک

 مر

 . ۔۰۷٣۳(عمد جب ۔ںیڑمامرن ےک
۳ ۱ 

 ۔نتلام یہ روا حالحنا کلا.
 ۔۳۵۹۔۵۵۔۵۴( ند ع)
 ۔۷۰

 1 "یو تزمحن و طک نے
 4۴۔۸۸۷۳ ج)۔اترحگ

۷۳۷۷ 
 لو ام ایکٹ یش ترقخح__..

 تار مکان لا ےئل ےک ترک
 , ۔۵ےے قر جر

 حب ینا سکک ارم صا ایکن لا
 ۔۳۷۱۔۳۷۰۔۵۵( ژ2

 (خغد ج)۔ ماما کانتڑبع اکے لا ۔۔۔.-
 ۔۳۹۵۔۸ہ :

 5 مہم

 0 مم وو یہ
 ۔۳ے۳

 ۔رمآسمنردو یک کار وفقح۔ ۔.

 (۳٣۸۴ مم تل
 کیا غل ےک ںی اما ٹی
 ۔٣۴۳۷غی) ۔اھتداگہانب

۷۷۸٢۶۰۰۸ . 



 ل0 یارک ٠
 ت)۔ٹتل )اما لواراسوا

 نا ۸ك ۔ہے۸(نفلعا
 ۔[۸] ۔١۳ك۔٢)۳٢
 ذزاا السا شور یک یف وپ؟
 نیا و امام

 یا۸ [..۔.4۹۳ ()نلوا

 ا ا ںوتروصص یر وذ یف مم ۔-
 ۔؟ےٰںض ا2ت

 تیں امام مات.
 ی۹( یا جید رکا ے رک

 ٠ شا سرخ کوایک نی جاہ م۔۔-
 ۔۲۲۹ (لوا جد ۔ہ نزارآ
 ےک اکے کلا لیا.

 -.۔٣) ےپ لو ا )ےک نیت
 ٘ 2س ہری دس
 .۔۳۵ لا ۱
 ب6+) رو

 سس 2 ےک ا :

 تک رت دن نر قلحتم '
 _ ا٣٢۷۷ :۲۳۹

 ات لوودم ٘

 .لصا کت اض اد قامت...

 “گر یرفرودو'ذھئ اکا

 جج (٠۷ لوا )ےہ

 تنوع ۲۷ ۷غدق)
 : تافقظال ٹاؤالِغِا نا
 'ٰ وو یکے نا لوھیزورےک

 فرد ۳۸۔۵٣۱٣

 آ اج ۔تاجاداام
 ات 0(0

 ۸۷۷۲ہ



 بب ح تیورا
 (م۳ ا )۔ ںی ےر اہ ےکانلارھچب ۔..

۸۴9۷۷۵۷۳۲۰۴ 
 (لواتر۔ سلا ایک چپ

7 - 
 شر مج )ھر ھم یب یا علاج.
 ۔الاع ےک یل ےک لتاد ےک لکھ.

 ۔۲۷۸۲ لفا ج)
 ر۴٣( شے ۔نارنصص یک لا...
 عدنان ںیم ںورو ںیئامٹش ےس

 ۔۲۵۰لداج) ۲
 کان لم سفر ےک رھا

 ۔اہ ا ر۸۰( ۔اھکدر ھم

 اناراک ست صاک وڈ.
 لو ۔اہدگ پا ترا اک

 ۔۲۵ا
 نان اک یار ما ہیک

 ۔1۸(لوداج)۔یزا)
 ۔ بلطم اک نجی لک ئآ۔

 ۔م۲۶۲لماوب

 ۔بلطماک” ُهّنِْب خور ےسسضس
2 

 ۔ ۔(۷۷(لاو)

"۵۵ 

 ارضی دام وک ا اک وئاسیلع
 غ۳ )۔ابدلاز

 ںیم عر ےک نلا ےئا اھت ٹا...
 ہد تسارواہ ےن )ططئا

 دتبرضح وم سر یو یکح وس
 مس ےئل

 ۔۵٣٢۔۴٣

 رو ریکمازلا سا ےک ولد س
 شئر س یب اپلکت زوحگ
 ہم اکء انیس ےک یم ترس
 ۔۵٣۔ ۳۴۷( منے رد ۔یھ

 لا یر شرک ٹیکنا...
 ہد رم ارزل(تحس وب
 ۷۶۳ج )۔لژئایروپ

 ھ ۔۳۵۔
 ںیم ون امن زناب تساد کیا.

 ن۱( 0 ر
 داتا ےک بر ےیا ےئل کون!

 قبر سن ایں وان ئادقا
 مکھن ق3

 تزں یم ایم ےک اما لا.
 ر۷ غخ )لاش ۓ

 ۔۴۵

۷۷۷۶3۲۳ 



 سلا ا تالے ک >٠ فض لباس ٌٰ
 یک ارم مد قلم
 تو تا رک .ےا تا بلا جام

 لانا تظ
 ز بیشک مو اسےڑلا

 ۹(من ) ۔ۓئاجارک
 نون من از اکو ا کرم _۔ ٦

 ''چ تمسوے

 ۰ ٹن ۸۷ ۵د ع) 2 وں ھم
 ۱ لو عا ےک تیل کلا لول نوک ھ2
 تیورم ور * عل وا جد ںیہ یت

 7ئ .ںنیڈایکدودح ےک ما. ڈر یر پس
 ۔۔یتاوف تک

 حا وا تم کی ا... ۔۱۸۰ك(ر)جر)۔
 ۰ِ ۔ ریو د بان ےک ھم من اھن_..-

 رکن مم ید یس ئے یہ
 لاک قزادبقنوم
 ۲۲۷ق ) ےاج
 ی+ ھم

 یارک دتا و
 ََ 00 یا



 م۲۲|ُم

 اچ ۳۰۱۷۲۲۹۵ عل ں

 اکےنک وک یرئا ےس صا...
 ۔| (لداع)۔ ںی وک

2 7 2 
 راگ ےک لیصفت
 (۸ر فا

 ورد را بب
 ین ےب نعم جت ۱

 مڈوراکا ار قت ےس

 (لرات)۔ۓ کت لب ابا ا۔-۔

 -۔۳

 ۔اتاعایامن روس ددا دب اک ا.

 ۱ ۔۸۵٠(لوائ) , 7
 بن

 (غدۓن۔ ںیم فش گولے کیک ےہ
 ۔۳۷ ٍ

 ؛.000و

 مٹ قوی ںوتیکم _-.

 وبگد) ۔۳۸۳۔۳۸|۔۳۳۱

 _ عار وا“داہلاقرط'
 ک ب قوت یدارب ۔۔۔۔ مالسا

 ا ےئل کف کر ف ؛

 ۱١۲ لهاج)۔ ساٹھ ان وکم سم... و
 ۔۳٦۲

 ےرا مان اکں وکورپ ےک مالعسا_۔..
 ۔۵۵( ہوس جد ۔ےہاھکر

 لوک در یپ ےک این امام.
 ۷۲۵۔۵۷۰۵( مست ۔ امت

 یر
 ۔ےہراس از لم | اک تل ایا پا...

 ۔۱۹۸( م۳ ع)

 (لواقد۔ۓاتت ےک ےہ
 ۔ںھگ"ک

 حد اس ادخ درا ئا۔۔۔..-
 ۔۱(۲۳۸دا
 ۔اناجوبون ںیم ار کر شا گپ

 ۔ہ.۵(لئائ)
 رہلاطماکے بلی یک مد قر...

١۷/۸۶۵۲۰ 



 اک تالا
 قوام یکن و اراسم یم اوس

 21 ّے ۱ یس حد۔۷اکن انا
 ۸ :٤لوا قل انا . 2 ورم ۔ ۲۵۷۴۰

 " اڑ ڑکت محو تلک ناس دم وو. ۔عئک
 ۔ھہہ لاج تاروض

 72ت اب عاد یز 7یک : وو مج

 رن یت
 ...ک یو (مارپط۔تقض

 ت7 ۔ ا
 ٹی وذ ٴ

 ںی
 لال تزاظخال اےک عن ا سس

 تالا ےہ
 _نلطا۔ ںیہ ا اج اگ نا۔.

 تو کب تیس
 (هەء"ء"ءھ"۳,ء۵م۵0ک
 را ف٣۳
 و تام کالے ماس
 ہلا

 انس. 000



 رخ یسرد یر و ہا ات

 نس 7 ا

 "09و

 (لوا .٥ یداصاپاگگ دوا

 رو

 ۔۲۷۸۔ ۴۶
 یززاڑیگر

 تازہ
 ۸۵( 1د )تقی و جم ۔-
 لض یے نو تو وک

 04 ( 22٣۔۷۷۷( ئغ))

 ٦۹ |۔۸۷٦ ۔۰
 ے مر ارذ نک ومن کے جم.

 : . ۴٣٣ارب اند .ےہانزم لصاع

 (غد ات قو اکہ دادا ےڑپم۔۔۔۔-
 جر ۔ ۸۱۰۹ -۸
 ۔6 ٣٣۷ ام

 ۔۲۳۰۔۸٢۲/ مہ

 یداعردا یورپ اڑ -۔

 یل ولاو ےک تب اگتابتاد
 _ ۵ نر عر یخ

 تو ےم نا ےکرڈیلا تام...
 ۔۵۱۷؛ لیا ئد۔ںژ

 ین ےناھکدن ازم ھی دلیل _-
 ۔ھ۳۵(لئاو۔ےںیارمان

 راغاےےکڈلا تمام ان اھکد ےرج ے۔
 ۔ھےا( لورا )۔ ےرںی
 ےک ےس وم اکتولردعپ تاب
 ۴.( لوا )۔ور اظ م یارو
 زئاواک ےن کو مز وکل ورم راج
 ۔۳۱۷۵وا5) 7
 ںا ےک یی اب یا ایک ترفحح
 لوا حر رپ قداوا

 ۔۱۸۳۔۵۸( غ٣ ع) ۔۹

 ناساوکن ای لاو ےن وت -
 ۰ك علداق) ۔اناجاھج اکی
 رومانی وک باک با
 (لوا حد۔باجٍ/باط

 ے۹
 ٹر ےک یلیاکی ٹول ترٹحح
 ۸۴۳( غ٣ ت)۔ان ابال اھم تر منین ےس

 ۳۰۸۔۰٣ ے٣ ٹارم جر
 ےس نین ےل ےک ٹول ا تن

 ۔۔ا۹ ( خ٣ جر)رامال اک ٹپ ۱
 ۔۴۰٣( نام )

 اکے یگ اک اما ترضح_۔..
 ارم )۹۹۱ (غ٣ )اناج

۹۶۳ 

۷۷۷۸۶3۲7 



 ۱ ول وا طے ٴ
 ٠٣ ۵۲ ۔۵۰۷۴۸(مدج) _

 یک 2ج ۔۷۲۷
 تم

 دو تو

 جا .۔۳۵۴
 اف

 . 60 کک توا تن تفعب
 "0ئ ٴ

 ےن تحت اگ 2و

 سا دوا عنوگز ےریلرذ

 و ےک ےۓئاھکدکوق ٠
 ۔ہ

 تک
 عام تیس
 1ہ ۔ا٠م۔۹۱(م۳ج)

 اڑوبجس ۔۸ب ,م م٢1 ۷۰ ۹

 وم ہندو 0 ممے

ِ ۸۷۷۷۰۵ 00 



 ۔ےا ا ےاا د۷۴

 ےئاب ےک ورم یئڑوکئوھفح ۔۔
 (غراھ۔ہد کن ددزعم یلقع

 ر۵1 ٣۷ ممی ۔۹۰

 ۔۲۹ ۸۔۴۸۱۰ ۹۶
 ۔۸۷۳۷۹۱۲ ۔۱۱٦۔ ۹

 ۴٣۳۔
 تار و ےس فرح کھ مو اف -

 ےک نار دا تابلاطم ےک

 ۱۷۱۴ خداق) تاج
 ۔۷۷۵۔۳۲۸۔۳۱۵۔4٠ك :

 ۔۲۹۸۔۴۷م۔۰۷۷۹۔۔۸
 ۔ا۷ ۴۷۲۔۷۳۰۸ ۔۹۲۷٦ ۔ل٭
 م۸( 22-۷۳
 ۔م۸]۔م انک ۵۔۵
 ۔(۹۹ ۔۸

 قر صنم اکے ناھکد دزیجم۔.-
 (( جل م۷ -۵ مور
 ۔۔ ۳
 17 دت خودی ٹر
 ےیل یاد روی تو

 ۔۹۲١۲( غ٣ چ) ۹۲۷۶۷ د۵
 ۔۲۸۰

۸۷۸۷٥۰۷0 

۴۹1 

 ںیم عکس نیر کلم مھد ٹنہم

 ۱۹۱۲( جل
 ےرکراکنا رعب ےک لت دوم.

 . کسی ںیم او
 ۲۸۱۰۵۳ جر

 تا اص تیمم.

 تر 2 ںی پایہ ےھ
 تب ڈ جد زم) ۔۵۳۷
 فر س را

 (خر ا ۔ںتالعروا تان اک ا۔۔۔۔-

 ٍ ۔۵۷
 جر ۔ تال جار او.

 ۔۳۰۳ ( مو
 ثراعا ہت الینغم کس ا...

 ۔۵۸۸(غد عد ںیہ ںیم
 ۔۵ ۹ . ٠۰

 عد جج۔ہإ) ںیہ فض الخ
 ۔ھ۸ہ۸

 ییج:ددارزس نام کیو ۔۔-

 ۔4۹ (ئروو۔ یت ہراشم



 ہت ضم مر

0 
 سکو

 ۔ ف۸۸

 اش حط لئاوکا اما ات
 ٠ طوق ٦ ےک ارگ

 اوون اک ادرک ےس اے.
 جر ےہ لاتا نیم یمم

 ]ہا ےہ
 تنہا : رک وا ماننے کج اوم ج7

 فا (قھٹیپئاسا نک
 ہم ن۷٣ ام ۲۰ا

 ى ۱ تاضازفا ےک فی کم.
 (قائ تا اسصحا
0۸ 

 ۶ افاق ایش اکی ٍ
  لباھہرز تول ا ا بہ یر فلو

۷۷۷۷۶۹۲0۳ 



۳ 
 ۔۷۳
 ۔٠(نغدتارشاکتزن

 ۔۴
 ےس ۔واہروھگ

 رات کے بلاطتزفم
 ضش س7( مم
 ۔۵| ۵۱۷ ۔۳۳

 ۔تلیتختیکر اْفغنسا ےرشیلا۔...

 ۔[۔..ض ٣ور ہہ
 جر ۔ ےہ ےئل ےک کول ےس _

 ۹۳۰۷۰۱۳۰۰۸۲( ئل
 ۔۲۳۷۔۱۱۲۷ ۳ ئ) ۳۰۷
 ۹۴( عار تم ۸۲۴
 ۔۲۰۷۸ ۔۱٢۲۔((۵۸۵

 ۔۷۰۵ ۔۳۸۰۔۳۷۰۹ ۔٢۵۳
 ۷٣۳٣۔۴۰۹۵(

 : ۴ شہ جر

 ۔ے سونا ایکس ںوکول یی
 7(٣ ع۱۹( مد جم

 لوگو نرکب ازتجا ےئایکے

 زن ھ۷۳
 روم ےک لولاد رک گوتھک۔

 عر ۔ےاجدازف فاعملا
 ۔|۵ ے ا۷(

 نالی تعاطارک تھام ھب...--
 تام انگمامت ےک اد ےن
 ۳٣۹ (غامس ج)۔۔ںیہم کس چم
 رن ےک وف یی تتاملاع حل.

 عر ےہ یس تخم یھب
۳۹۲۷۴۰ 

 ترقغم ۓئاھد ےئل ےک کیش _
 یب

 ےنا ترفغم باط یکن تھم ۔--.
 ےک موم یے ےنا رد ےل
 ے۷ اے
 ا6د و وک یم یک ناف ام
 یکم ںی بانس ترنم

 ۔۵۳۷۸ 2ر

 ھ20

 و۸06ٰشش عد ےا ار سے
 وتر نال سنو وت
 ےنرکت خم ےئاھد ےک
 ۵۷م ما
 وم ام
 (غرال بامایک ےن جا س



 ۳م ٦

 ے_.. ... عایرفم

 شیپ کہتے.
 ۔۷۷۸۔٢٠٤۲. 2 3

 رد ںیروم

 ...(۵۷ ند ۔رؤاک

 یو تہ ۱

 حر ۔ ۔4۵۳۰۹۵۱(غ- ۱

 ۔۳۸۷ ۔۸٣۳( رت
 "ں6 ہاط ۳۳۸1
 ۔6یاللک اگ
 2 اندام یز اکے س یس

 ٦ دال یب سیہ کم
 2۔بیان منا وک ا

 : ۔ےہ الل ہم "ٍ

 وانا ند ایل ہلکی
 ِ ے۷ ق۳

 یک نا کیک ی مالا تسوچچ
 ۔۔-ہ+(لئاوب تیر

 ا زم ںیم تلامسمی عام ا

 ۶4۴ ا

 ۸۷۷۸ہ ٴ



 ۸م

 "0 بو

 وک ڈاک عد ےک تما 2
 نل 7 گرا کک ام نشو

 7 ( مل اگ درک شیپ
 را

 ۵ 1 22 اناج 2
 لڈان باذتہ ںوگوقدارگم -×

 ۔اناجاھبئاکعن ا ےل ےک رک
 ۔[۷۷ ۸۵ص جل

 6م . اک یبتتروح .-
 ۷ )رر ۔(4۹

 دا ۔. ے

 وو ال پاک ۴ جر اون اھکیر ےد
 ' را جت ےس بار عر لا

 دری م) ۔۹۲ مل
 بم

 ۔ ںںوللا
 الو ےن یف ور یک لام!

 ج) ما( غاب تھ ۔ضز
 ۰ ۸۲م

 کان الرد ےنرک یف رے...
 تر ےس سوز ٹ فا
 ےک اک تام ےک سا شرف

 م۷٣ ابچ 3

 بم تک تاک

 کرن ناز یم ایا ورم ہدامحے _..

 ۱۴١٢ ٰودا ح)۔ اک

 (ماعع ٦
 ۔۳۲۰۱۳

 ع ےگ تنفام_۔۔

 ۔۲۵ ۳۔۲۲۵(
 مل یک ےراپ سوٹ انمہھگ

 ۔۵۷۱ *۵۲(ٰلیا
 را وا لایز ام نی فام.

 م۵۵( دتاوص
 اک مس

 نل طط ےہ



 کک او 32۳۰۰۳۷ ۷ك

 4 ۔۲۱۰۰۳۳١٣۷ا۱٣۷۰
 -(ئ۳ )۷۷۰۰۷۷۷ ۔۸
 64مل ۔۳۹ م۷۶

 دہ ۷٣۱۰۷۷۱۷۸۷
 ۱ 2-۸( غاع جر ۔۷۸ا

 ۔۴۶ جر ۔ہ ا

 ۱ ۔ہ۸۵۔-۸۴۰ ےل
 (غرای۔ںؤڑاکں لا ہو...

 ہ۷ ۔۲۱۱۔٢۲۰۔٢٢٣٠۔-۹۰
 -ےتط۲۵_۔۷۳۱۰۲۲۲۲۱۷۹
 ےک ۔۷۴۵۳ ۳

 ۱ (عب٤اظ۔ںی سافھد .
 ٤۔ ۲٢۹۔۔ ۲٢۔ ۲٢۲۵۔

 ۵۷۵د عد ۔ئافل پا سا.

 ں۵ کک ۲۲۷ ۔۲۱۸ ۱
 <<... عا ا تارا ےک تففانم
 ات ۲۲۰۵( 8) ترس 2

 تپ قع قزاک فان دوا عھب

 2: تا .۷٢خ2
 ا

 نا یر ق6
 زا 2 نوا

: ۸۷۳۰۰۲۵ 



 غم

 ْ۔۷۹۳الرا جر ۔ںلایناف'
 نو یت قرض نارامسم قانم

 "لسڈد سیر اظ رکا از یت
 ا۰۹۹۵( )سادہ انب

 شا

 ۔۵۷( 2 یوم اک ا۔۔-
 وم ۱

 (لدا عد. ایف اکا نا.
 ۔(۸[۔۳۷۸ |۳٣ ۳٢۲

 ےرںزصنلب ریز ام '

 ( میا ھو عالم
 ]لم ۹

 با بیر ےک ں وت ام وا
 ال لارکن وخانےن عا
 ے۵٣ لوا8)۔ے
 انا فل یکن یاخفانم یی

 ۔ہٰقلوا ٤

 یکدم نیفانم مختفاو

 ۔۵(ٰلوا0د ۔لای ینا
 11 ناروا رادرگا اکا یی...

۰٣٣۔۸۷٣ غق)۔ ںی
 : 

 ( خاہپ ۲۷۵ ۔۳

 اء ۔۷ ۰٣۴۰۔۵۷۔۵۸

 ۔[۳| 44۸۰

 . (لاو ےوتیھعہ نا ۔-
 ۔٣

 دیش اما کالا...
 شخور۔س لا
 ھ م+

 عل نادر فا نِف ا

 ۔۱۰۵٢۵ ۱4۰۵۱۷۹۰

 نیا توغاط رک وصول ار

 ۔۰٠ (لرا جر ایل

 وس

 فارئا ےس لی قا دح ے یمن.
 2۶ لا عر ےہ تان

 لک فاممم لاطماک نے _
 (غع)۔ انک اض انکا یی

 ۔د۳

 باشسے فا نیٹ ان

 مل لااتلںڈب الامر

 ۔۵۲۱۔۹۲۱ 2

 نالخےک مکا ائ وضعحاکن قفاز ےن
 ۔۳۸۷ (غِ الا

 ںوروہ ےن پھٹ ازم کنی.



 : ٤ 5 تک
 ۰ک ٠ فر.۳۷۴۰۰.

 0 ا کب وان قا
 2 و ا سزاس

 اک تام لو جے نت ام ___
 اج (٣۱ رک ۱

 ,ےوضنفوا یر رپ یکن یف از
 و لپ تے. 230 7 ً تو و طلقالل اد افان ۱ “۴٣ہ ۰تت

 .>٠ گانناپ کن اطرخنظفان
 (۳٣۵ ںی

 ایا وجے لوھجا
 ٣۵۔۷٣٠( ر7 )اوم اھل اب
 ۱ ۔ و وے
 س۷۳۷۰ رم یر ےگ “

 2 ء۵۷
 ھا اک عل امعا ما اک تا...

 ناز نوک واک '
 ےک ا ا. تم

 َ" اح یی پک عا

5 

 ۸۷۷۰ہ



 یٗ تاک ا

 ۷ جر نج
 توا یعنی ۓا وکل وا امسمی

 ا:(لوا عد ےھت ےنسا ان 2
 زد ٰناخا ید بدن قف ا.

 ۴۸۷۔۲۰۳ (م۵د حر۔ تلاع

 ۲۳۲۔۲۲۸۶ اما ۲۹۔۲۹۰۲
 ۔۲۵۳۔ ۰۲۳

 عر رہی ںور ےن عا ےے

 ۔۵اء(
 (لدا8)۔اا7۶یےر اھتاک پلا...

 ٣٣٣۔۷٣٣
 دام رکے فط کن ا.

 ھ1 لگ
 ہور اک ار وم ےک رپ گی

 ۔ا۵۰ :۔۷ ۷ا --

 طاس ایک یار ود ےس عا
 ۔۷۸۲ ۰۳۸۰ (لدا ئر

 72 2-0/۳ املاک مالسا

 ۔٣ص۲۳ملویز چر۔ڑج

 دن کن فان ںیعا جہ
 ۔۲۳۰ (لوا)۔ںایزامن

 : ۲۹۷۔۲۱

 ۔-.
 رٹلا دب قوم ےک رد حآ 2غ. .

 ور

 حر لایا خاک
 ۔۸۵۔۲۸۷((نلوا

 انے لا دعب کد حکم
 (لدا جج۔ناگتابابےے كا

 -۔1۹9
 کناں یزید بے قاو کر اما.

 ۔٤|۷۷٢ضاح)۔ ںلایز
 "ھەھیو ٣
 ۔۵۱۔٠۵(مي) لن ط

 کن اتنے کوٹ کج.
 ۔اےےہ ٭ ۷۹( غ ج) ۔ےس

 م٣۷۱۷ ۔٢٠۷ ۔٢۳ ۷
 ۔۲۲۵ ۔۲۳۷٢۲۔ ۷۹ ۲٢۲۲

 ۔۳٢۲۳ ا“ ۲۳)
 ےک ن ارب منو لیلا یلص یب.

 م۴۳( عد ع)۔تاعازما
 ۔۰۹ ۔۸
 ہپ وہ اما گاروق وو
 )تے اچ ےک تر ہح

 ۔۸۲(

 "ئل

 ےک مالا روا ترہانطم ا

۷۷۷۶3۲۰7 



 س یرمط

 : ےر ہر کالو کا
 )(َُ ےس اسے

 ً ہت ےک
 ںٗو ارم ںیم ںولد ےک لا...

 ٢۷م با انت ما بہی
 ۔4

 ےس کیل صا اک تقفانم
 رام کل د یمن وکس جم

 ۰ مت عز 21 اکاپک

 ذ کلر یو
 ٴ قر اف ام اکایرایہ ا
 ٍ ۵۱۲م ےس ںی

 ٠ ےک ن فان رہے رشاعم یمالعسا۔--
 ۱ (غد ود عاق انی لاش

 ےک تبصو۶ ۷۵۔۵۱۰۸ ۰ھ.ے.-
 ا کرب ےںوارلسڈں مے راپ ےکانلا_-
 ۲ٌ ۔ عیب تڑرکرم ھم نئ ام وو ػٹ'

 ِ ہو ےک ۲و (لفا

 تا 80 ۱



 ۓ

 ك۴
 ۔۹٢۲ ۔۷۵٢۲) ۔١٢٢۲۔۷۴

 ۔۲۵۲
 تول ی السا ںیم ےراب ےک نلا_.

 ۵۴۲۱۵( مد ق) یا
 نان ئ2 ات _-

 جد ےک ںیئارکں یش ڈو
 ۔۳۷۵

 رسک تے
 ےۓم با رول وگوراکغ لا

 0ق. ۔ںسیگے نا ےس ئی

 ۔۲۸
 تیل ہلکے س ب ےس ود جہ. ٣

 ۔۱۱۲١لعا 8د ۔ےگ وہ ںیم
 ۔۳۷۵۔۳۷۸۳۵۹ رگ عر
 ۔۷۸ ۸

 اسکو خاک کن.
 .م4(لعا ئ)۔ اے امام

 امان ایا لادوا ےک نلا۔-
 ح)۔یگے اچ یدرکل ئاعارد

 ۔٣٦(۸م

 کل روس ل یو قئاثے
 ( غ2 ذدرک تماق تلاح

 ۔۳ا

 ےران رکےت ول یت رو ٥و

 سم (ممشک یز ےگ یں اج
 ۔۵ ( نر )۔ماجسا اکن یف ام.

 ۔۲۱۷ ۔٢۱۔٢٠٢ ٦٠۹ ۔٢٠

 .۔۲۲۸ ۔۲۲۵۔۷٢۲)۔٤۲
 مس شہ یر ۵۳

 ۔ ےہ شک ت رعفم ےئل ےک لا.

 ۔۲۱۹۲( ود عر
 ےۓاد ںیم ممے نِفق ام

 نم ںیہن باس تزعخم

 ۔۵۲ ےک 7

 .۵۷۷۷ ار حر ۔ک ڈنر شا یم ۔۔-
 جد ک م کیک

 ۔۲ۓ ے(لوا

 ےنرکی ہانی شما نیک...
 ۔م۹ لا 201 ص
 ٹری رش
 ___ لاطل اک ال ے علا۔۔۔۔-

 جر ناغلےی یر مو
 ۔۳۹۸۰۱۹4۹ (۲.٠ مظمش
 (۸ی وو ر

 حر عنافتے ںوج (۲)

۷۷۷۶3۲۰۱۳ 



 ہر ورک

 وو "و"
 2 یس

 ۔[2: ك4 شش
 دوا ناف کت نسم)
 حر ناقیع تشم ینیآ

 .۔اھدا+ د0

 ا ے ود ےس ۵(
 ث مایا. یس ے0 یے

 27 2 7 َک ْ
 ج ۴ ___ یوعصو'
 : ۔ہ(قلئاچر دم

 وو رک عج ۔ہم(ٹچ)۔ےہ

 تقو ےن ا و 27
 ام ً قے ٍ روم

 عو صعسقایے
 ل۴0 ص٣

 .٠ یز کرالا توم یک انا... ٰ
 1۷۰۵۷ یل تیس

 ٌ کرا لک سو اوس دو ت وم.
 ا9اس ےزرفوس

 ۳۵ ۰۷۳۷۳ئاتف۔ےہ

 ہک

۸۷۷۲ 



 جد . اناج عقل
 ۵(دو

 ۷گ ھر فطاکپ تو.

 ۔| مم( من )ےس ںیوو

 .۔.تت۔۔

 ۔ےیااامب یس ےک نین اتم
 ۔٤ ٹی جر

 ےلاد ےترھ لا تمافو ےک تو.

 ہدایز جے بابحا ےک یا ےس

 27 ا

 يا 6ا ید.

 ہو رول وم اطص ار

 2 اک سا
 تت 9

 لاداا 1 ۱ ورک

 ۲۵6ر "عر ۔تلاملِا

 نان ا۶2 تتدەرگ ھر

 2اے ایکاید گے عل ایم اوک

 تقوی اسے توم

 ۔م ا تن )را اوم

 ۷۲۹۔٢٣
 و و فرم.

 ۳س

 رن شس ق ) .ںژ ےئل اھم اس

 ۔۲۳۸ ا۵٥ ۔۴
 یھ ئل ےک ماوقا عرط یدا 2اا تس

 زم ت اح تم ۱

 ارم بج قو اکے اےک

 مٹ اس اج یل ےہ
 ۔-۹

 مالسلاربیاع یم
 اۂداق)۔ایے راج کپ جگ

 ۔۴٣۳۱ ۰٣۔۸۸۷۳

 .ای٭ ۔م۳۷ ۷۔۳۷۵ ۔۳٭
 ۴۷٠ا" ۴۴۱۔۳۸ ۳۔۸۲۳

 (غخ۳ ق) ۔۹ ۴۷

 ۔۴۵۱۔۴۵۰۔۲۳۲۸۷۲

 ھ۹٣۴٤( اپی نت ۔٭
 ۔۷۰۰۸۰۵

 ۔۲۷ (لوا ج)۔ۃاز اک یک
 ۔۷( خد جد

 ان ۴ ( وس ےن ) .ہصف اکے یے
 ۸۸۔۸۵ ۔ے۔ ے۴۰

 ا۷۸۰ ۔۲۸۰۔۲۸۹ ۔۱

 ۱۰.۵۷۰۵۵4 ۔ ۹۸

۷۷۷۸۶۹۲٥ 



 تل -- ےک

 کن ٠٠ ۵۷ ۷ا۵ ۷۳۴۴۰
 ٠ نہ جید ۵۷۹ ا۷۵۰
 ت۳۳ ۴
 شوری اد کے

 اک( مسا امان
 ے۷
 واک کا یو مان اکا

 ۱ 0 0و

 تہ

 ۔ )۸۳ (غ٣ )۔ ۔تثقیروا

 ُّ ء۳۱ ۷۷

 : ۷( ك ا ۔ تو خیر

 اں تر ںی
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 عید ۔اھتر اد زنشرایک اپ آدم ...-

 والاد ۰(
 مار تاصوا ےگپآ--

 نی 2 نر ہیمو ھ۷۵
 7 دو اک قاد ےک قے ہ ٹپ

 ۔مرکخحو مس
 با۷۲٢۔۷۲]

 ٍ دب _

 ۸۷۷۲ہ



 "6وم

 2ج ایکس نب ات وفا ا روا

 ۔۲۸۰۔۹۸ہ۵خک

 دام ۷۳۵۰۲۸۵-۷۳ ۔۸۳/
 ۔۷۵( مور ئ) ۔ترگ پس

 مدد (٥۵ غار
 ۔۱٢۲

 ےہ یےک اوج امئ ایف ہو
 حںمن یرررک تلالد رب

 مما“ مم ۳ (غا
 ۔۳۲۰۷دع)۔دفقماکٹت شہا ۔_--

 ۔ ۷ا ۔٣۳

 تول وک تام وو... ا
 ( داد سید ر رو

 ےک ۲۰۷۱۹۰٠۰۸۰۵
 (ئج)-۷۴۸ام ۷۴۰ ۔4
 ۱| -[۰۹ ۱۰۸۔۰۷۹۱
 ۔(۷۹ ے۸۸ ۔(۸4 ۔۷۳۲
 ۷۳۳۵۷۰۰۵۵۹ ۔۸

 ۔۵۷۷۔۵۷۵ (ماع تم
 تبامح فط کی لا وک لا ۔_۔.

َُ” 0 7 

 ۔م۵۷ عام )یھ
 بافائ اہے او کغ لوح ۔--.

 عو داوگ۱لضوضب

 عی ۔ مکس مس ۔ ۱

.0( 
 ممے اف ےک نیا ےن کا ۔۔۔-.

 تر
 ۔۷۹۔۸۲( غ۵

 حر َّٰ...
 ۔۷٤كم ۳۳۰۷۸۹۰" ۷۹۸( مفد

 رکا لت 1 مع
 ررئا ےک ناروا انآے لعل اما
 ۔اناچوپادمب القنا الا کا

 (ئك۴ع)۔ے ۔۹( غ٣ر
 . اپ ٣ام 4۰-امام ل “۳۔۰

 ہدارا اکل شےک علا اکع وحی ق_- -.
 ئابچر۔ باگ ئدالا یم

 ۔۴۵۔۲
 اب تامازلا ہو ےک نور.

 ےل ےک ےن دام یل سض ےن
 22 ا ۔۷٤غاع2)۔ ےب یی

 نیم کیا وف اک نوکرڈ ....
 تامل نا سرایرد ےربک

 جد۔ ےہاج ابد اڈے ےک
 ۔۲۲۲۴۷۵ ( عاق

 یک اوعرق ےل قم کانپ...

 ۸۷۷ہ



 ٴ ج ا ا
 . ۷۹۲۔۴۷ اسے
 مس شضور وو

۴۳ ۲ 
 ےک اک او ا توحر
 یار ۔نتیواط تازعم

 ید ۔ 0 ء۸۷
 یک 0ل تی

 ا ہد جر. یکیط تا
 ترک نوک 15 ضا مے رحم.

 ے۳۷ ۔ھک 2۔ای
 ۔۹۸ا"۳۱ '

 اح لیا ما اھت
 افر یا ایکن وئاماس
 ۔ممگ (ر جر ۔ یت
 وس --جبجچ

 ٌ یا ا
 فی قا کس باس

 07 :ھ۹::۸۷۷۷۵۰١ك۳ض

 2ک سی

 یک

۸۷۷۸۲ 



 ۔باطخےم لیس ما باک ا...
 ۔۴۵ء(م2)
 ےن ور ے2

 ۔ے۹(لبا

 اند سینما کم ااکل یارا افر .-
 عر ۔۳۵۔۱۳۷((غابچ تم

 ۔۴۵ك گپ ۱
 ےڈڑاون ۓوعانڑوردا باگ
 جرم (لدا ئد ۔ںژڑےئاج

 ۔ع ۷ م۷۵۲۹ (ئارچ۔'
 تسارو ار اکی ان کا ےس ینا :

 حر ۔پ۷۵( لدا چ)۔انرکمالک
 ۔ے۸ہ۔ءےء((م

 روا تسادننرد ےب وک یلا_...
 -۷نرو۔لیتمعلا

 یکے سار کم اولام ھ لخر قت.
 ۔۴۸۲۷معد امہ پا ای

 ۔۵۔.ك مت د

 نو حل سفر
 ا۲۷۹۵ (ع حد ایا
 ۔ ۸

 ںیربادب ےن ت کال ہ یکن وک '
 ییا وخ 0وک اکم ایخ ےک پا

 مے

 ۔۲۷۴(٣ج)
 ً ۴۰٣۳ ۔نز اگ طا سدا اھ

 ۔۹۱
 ۔ڑاگب اک یارما دعب ےک الا ۔_۔..

 ۔۳۳۵۰[۳۵(اكج)
 0 کا
 ےک ےب ام ےک نورف ےئل ےک
 ۔م۸۳ ۰۹۷۔4۵ ((۳ع)۔ے

 ۔م۲م ۲۷ مضر
 کریک نا ےس لو نا ےن لا.

 نکل نا لیک رما با
 ۱۳۵ شام دے

 ںی نا وک مم وھل اپ برع با...
 ۸۵( قد ۔ ےھت کرارش

 نراکر جانتی پڑ نباکع ا ۔۔-
 ۔۷۲ رات

 لات ید ا نو
 ےئل سی۲ یوم فحھ لیے
 ۔۲۱۳۔۱۹۱۷۹ من ). اما ھب
 7 کیوبا یا.

 ۸۷۳۸ )۔ےراھت
 دب رم ری رے

 ۲۳۰۳۱۵ شش



 زر ۴ دق فسصم نس

 جاب عا یی ام کا ت4گاو
 اک
 ںاہرکروا بام پت
 ون وی طا نا ایل لوک ے ا اش

 وہ مس و

 7 اج ای نم سک اور ۔۔- دیا ندمیوکموق ا ےل .- ۱

 ا۳د قلا .(()- ید راشن
 قر ابر کت اور وماکیج-.  تالصتل ش)۔ہ۵۹۰
 ہوایرک نوک 7 تک د۳۳ لوا کیس ای ےک
 تو رس و
 ِك می ا ا

 لو ہار
 ١ _ںایارگد ۔نشومم أ

 _..-. عاوعرف لن م
 ِ ہم تاک ا...

 تم

 حس َ ۱ : ائی یم کب
 ٦ تر ای
 5 کرد

 8 وا ا

 ۸۷۷ہ



 ام یک ییا یکم یک تفاسیر کا سن

 امہ یا یررصامم مج تخم وم تہ سی تحت
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 ۔٠ے تم ۔ےای

 ارہخ'لکو)

 نار ےروہرواروٗضحا ےحح

 اسکیم فام وج رہاعس
 ۔٣۳ ۴( مک ضرل ۔ےیم

 دب تافد یی م تاشیم -
 ۔۳۸۵(مگ

  ےری ام دو ےجت
 ۔۳۵۲( مل ریپ

 _۔۔صكارپ
 ۔ے یدرکم ان اہے لا.

 ,-۲۵۱(م)
 حر نین اکم ای ےک ناڈی۔۔.

)۲۵۱ 

 2 ا ایش.
 ۲۲۲۲۲۷ جز ۔اگ لان

 دابرل ان رت ماق مضحت

 ۔۹ ن۸2 ۔ ۔بلطماک
 اکے رام یڈئڈ سم لازم.

 ۔۱۵۱۷ مین2 ۔تعئامم

 ن
 لام
 عر دات ےہ

 ۔۰۹۸۰۹۔۹(مخ
 ۔۷۸۸۔۲۷۸ م۵

 ےیل اما رشک ییا...
 ۔۷۷ص۵كك٣۷ ۵"

 رخ یلامعا تم امم او کن لام ا۔۔۔-.

 نی رے

 ۔۵۵ ہا۷ا
 ۔۲۲۹ ۔٢٢٠( غم عر

 ۔(۳۲
 لاقا یم اوٹ شر ایم تن(
 ۳۸۳۷ راس اکی یی

 یف اتوغال امامت... :

 مد ا ۓر توابخ کی
۵۷۲۷۳۴ 

۷۷۸۶3۲۳ 



. (۷۸1 

 ۔ موظمانکوئے
 اپ عل ۔ے ام اب :اہایءنلانول

 ہااے ۶

 بارک ا ات اشفا
 لی ند کرارا
 ںی ےک سا ان لارخا
 ا ۔ےک ں یتا ید

7 ۳۳ ۱ 
 زر وا نر ر نم لارگرباتلا سلا...

 اک لن اکا
 تہ زس و

 ۔۷

 “چپ, ۸0217
 با دوا ماس یس
 تہ

 7 ۔۲۸ ۔ رم

 تن ا یلافشفشلا

 تارا ا ام لاعا ٠
 نکے ول

 رد لو 20

 7 ڈر رد لام اکو

 ج سس تھ



 ںیرتا یاد لامعا دم ان مو

 بی
 ۔۲۸۹۔ ۷۔۵ شش یر
 تو
 زخم یئاب لامعاتماناک جج
 ۔ے قرب اک نا اگے اد

 ۔ےہ -ےد شش یر

 ۔۹۰
 ام لامع امان سیم ھما ئاد..

 ارد یک ضش لیبر !ےاو

 ہر مضر ۔ےگ نکل اب
3-1 

 ےئاب معا مان ںیم خام یاب...
 حی رو یک رپ کل ولاو

 ۔۲۹۰۔كہان'٭۷(

 غلم لامعا تما ممی رس
 تر کب ےک ےس

 جیا ا مرا
 ےرىم ا حش

 دان ین یاس فلا.

 ۲۴ مم۷ ضخسحر۔اگہر
 ۔م(۳۷۳۵

 ۴۸ا

 .- 7پ

 ۔۱۸ (لباقب ےگ
 ۔ے عم تی ذظفل__
 ۔نزٰقالسءا اکی روا لوکی.

 (عاببت-ء1(مغ۳)
 7 و
 ۔۷۳۲ ا ت) ۔ٹوبنین ائ

 فجر لے اک کم ایپا
 ۔۴(ئج)۔۷9۷(۱۸أ۸اع)
 ۔۳۹۹۰ ماہ ت۳۰
 ۔۹۲۷

 حد ۔غ کدتشعب یکدم ا۔..-
 ۔۸٦( غ۸ ج) ۲۷٣ا
 (خ۳ )1۷۴۰-۹-۸
 ۔٣٣۳۰

 ۔۸۷خغد8)۔تیم ا آٹو

 ما 21۵۔٣ ۳
 ۔۴۸۰ میک رر دا

 ۔۳۵۷۔-۳۵۵۔۳۳۹

 ٹن کی ہنا ا 9

 ۔۵)۸لو قد. 1د[ کروم
 -۔۵ ٢٢۔۰٠۔۸٠( دب

 ۔۷۷٢۲ غاپتب۔۵۷۸ ۰

 ۸۷۷ہ



 . _ دا کل ولورددار ایا "

 ےن ور فا”
 ۱ 0 یھ 2 00

 ںی یے

 27 ۔۷۷۱۔۵۲۵( غرق
 ئابوج ۳۷۳۳۴] ۱١۷۴

 تے یا٢ ۱

 مم ۷خ
 ۔۸۔ ۔۳(۹4 )۵۳۶

 دورے ےن وع فا بابا اج

 ییا "5 َ. " ٣٣٣۵۰

 : ک تک ۷۔-۷۷۳۷۶۳۳۴ ۰
 7۲ ۸[ اس ا۴۳( ۸۔۲

 ۴۸۔۳۸۔۸۳۶۳
 وین: ۱ ۸.۰

 کا وا اوکول ارگ
 ہنس تہ یم

 و تش۲۴۵۲۳۳۳۱۷۲۷۰۵۳()

 چ0 ہی ہار فر
 ٌ ےہ ھ1۵ ۰۱۱

 ےہ



"۳ 
 دہ م| ۳۷۷ ۔۳۵۹ ۔۸۹۰
 ۔۵ ۷۔۵ ۳۹۔۵۲۵ ۔مےہ

 ۔۵۲۳۔ مہلک غار
 مر ۱۹۱۷م ۳

 ۔ما۵ ما ۵ رش
 ٰی افنڑلا انکل کت رکہو
 ےئل ےل اند نانا ےت
 عر اف ایتغا طا تو

 ۔۵۲۳۰۵۲۹۔۵۲۸۷م۸
 ۵۳٣۳۷ ۵ك

 نامنا ےل ےک تباہ یک و اما...
 و کے امام انا

 ج)۔ ۵۰ ۷۳۷۲۳

 ۔۵ ۳۷ ۷(ا
 ۔ۓل صلی ا ئل ےک ترا ۶ت

 حر۔م۷1۔۲۸۹ (مدع)

 ۔۲۳۰۷م/ام
 جاے نک سیا ےل یوم.

 ۱٣٣۔۴۳۰ ٣خاع قد. وم
 ۶ سم ای وک
 ۔۹ ماس ,لاشدعاد

 توا روا ایم اک اک

 ۔م ۷۹۔۴۸۰ ام

۸۷۷۰۰700 

 ۔۰۷۰۷۔۵۵
 ادب وارد باع اک اکا جب
 (ئ۱ح)۔ ہا ایچ مان اک

 و ۳۳ ۳۳۰۳۷۳
 ےک یہٰاٹ ےک باری ایوگول
 واہچو۔ازہںل ایف

۵ 
 اندانب نموموکں وکول مکا
 ۔ (۷۷۰٠ )ےہ سو

 ۔ے۷ ک۸۸ ۔۵ ۰
 از لو تار ورک [_.

 یراررذ نا کل ۷گ ا ا
 ع) ھ۳۹ (خد ع) نت

 ۔۷|۵۔۲۵۱۔ 8ھ
 یک

 جر ترس کس
 ۔م (٣۳۷۶۰۳۱۸ ۷۰٣۴

 ۔ا۳۱۔۵۲( مم جز ۔۷۹

 ۔۴۰ جہ ۳۳

 ۔۳۲۳۰۰۵۵
 نہں وک یم اردن اکر ایا.

 ۔۲۵۲۔۱۸۴۰۱۸۳( غل تر ۔اھت



 ول ھو

 تو ےہ
 ۱ ےکا دیک م نا حئا وکی

 7 لاج نا ےب اڈ
 ۔س+ س٢۰۵۳
 و :۷ی کی رادتتش یر جے

 (غس قد ۔یکساھپ سی لک ۱
 ٤ اٹ ×۹4۷۔۵م ۳۵ م|۔۵۲۹ ۔۸۶
 00ص تے ا تعرشسس
 ٍ ئ7 اس وہ و
 خدام ۔ےئاجاجاکرات بان کلیاں تاک وک
 ۔ ٢۲۳ (مئظ)۔ ۔ںیماککمس

 مم ( غار ئ ۲۴۲

 وت ۔م۸ھا۔۷ہ 4

 ئارکوم ضوحمے ب رکے شفا کی
 تہ ×۶ ےک گم تو

 تک اب ےل ےس شکاری اک ایڈ ) ...
 ا 0۵2 زمان یک ےک توبم

 ا ورم ..
 اورا سا یار

 ۸۷۷۸ہ



"۵ 

 نم

 امنگ اھت لا ویک اما...
 ۔۸۴,۱۷۳(خ۳ )لاس
 انا اشک اتیوکئایپا
 -۔۵۹۰۷ ور ےہ

 رد از ومہ ےک یا اردھٹایپب
 ۔۲ہ۵( ٰ

 جد ۔ںیہوق لو خ اک ایمن.
 ۔۴۲۸ )كم

 اڑا فردا بیغلا مکا ایا...
 ۔ ےن وہم ںیہن لا ےک افنع

 ((خ(2۔۲۳۵( غدائد
0 

 یانتا سہل ناپاک ب یضعای با.
 ںی الاننرٹلا ین تنا
 حر۔۲۲۹(غدئ)۔ےانان

 و ھمک
 ےس یل بیل وت لا _.

 تلسب صنم چے اد مع یب
 جس ا

 ا۲۶۱( رشد ےہ
 ٴ لو لک فلا اکر 6ی

 حس
 ا ۔۲۳

 ا نے
 ش کر اڑ مک 7070پ

 7 ۔٠

 نا ید ید فض راسمنا

 کن ا ہو ےئل ےک غل شوج

 ۔٣٣ذ۷|(م
 الا تلخافایکم اکے ایا...

 ۔۲۳ك( ود نر .ےامارف

 ۔تیبیح یاب ںی مئاظنب۔ -
 ۔۴۷۱ ۔٣۳۲۸۷ ج)

 ویک ےک ھم دعا با رام ١

 : ۔1۵/)ر

 ۷( غد جر
 اند سب یم م اکے نا اھت.

 .ان لاط اکر ما شا ےہ
 ۔۵٣۳۔۳۳۵۔۰۷٠۳ مر جب

 ہہ ضس جز

00 

 ۸۷۷ہ



 2 ٠ 2 ك۳

 کک اج ا مال اک وفات
 .,َ ۔باتراچاناھب بنا ےکڈلا

 ۔ھ کس ۔۳۷( اب
 ےہ و۳۷

 ۰ :۵۳۴۷۶ضاز نباتات ائ
 را بو۷ ١-۸۷۷۳

 0 ۰ ۷( ام( تیر
 20 یکے تام ےس و و (ئد حد قی سنو یجب ٰ

 ےن ۔ںھھم
 ںی راقم واک نس اندو یم

 ۲ ۔ےان ابکم سس اکا جم.
 ۔۵ھ۳۵(گ6)

 ٦ (غمدئ۔ ۔ اکر ااجدوا یجب - ات
 رم ئ۳
 ۔-- ںوتسباغضد روا تباطعا یی

 ٤۱۷۵ص۴ ۷تاخاگ
 ھوتا صاوە+ےی

 ٌ ۱ ٰ ۔۵٥( خد ٰ ۱

 ات اڑ ےس پت نت وت یگ الو ھج
 م۷۰۷ ۵۷ عر ع0 ےرا

 ۔ ےل ۱
 یبہ



 تشکر انرکلنعوکی ستون
 ۔ےتعمر ین ادا ماممااک

 )۴۱۔۳۸۵( دے
 ۔۵۸/ھ۵۵۹.۵۵4( اچ

 لا ےئل ےک تیار ون.
 ۔۲۴۵۷ ( ۳ع )۔ےتقہ

 تو ےن
 ۲ -ر

 ںیہن ال وک ق یماطاففرللا_-
 ےک و کرا کٹ مے انک

 ۔ےڑرگء داد فو یگ اے

 ۔۷۵ ۴۔۹۵۳٣( ۳۰ ح)
 تاج ا من کب

 ٴ ۔4۹(مد۸ع)۔ےہ
 یک ا گو فرض ماکاکی
 ۔م۸( حب ےاڑرک

 حر ےل وم تعا یک یت
 ((ما(۷۹-2 .۔۸۹ (2)
 ۔۵۱۹

 تشنب کی نے لک تیا نا.
 نیزہ ےئ ر اتہج ید

 (نقد) اک اب ئل ےک

۷۸۸7 

 ۔ے۶۳ ۷( عم ۔۹۰

 ۔۱۴١( مات )۔2۲
 : ۴۲۲د حا  توعد یک مہاشاسسس

 ۳۲۲۰۳۲۱۷ ۵م
 ۱ ۔۳

 نامنارہکےک تعحاطا کل وہ.
 ںابہعلح افصا تباہرک
 (خ2٣)۔۲۵(غد2)۔0وب
4 
 یار, ےک تعاطا کل وجے
 ( مر جج ۔ااس و ںیرن نیم

 م۷۱۳۷ ( عل قر ۔۵٣

 ۔۴۷ ,
 یٹسواتعاطا اک یس صو...

2 002--0 
 جب ےہ وت قام ایل نام یم

 ۵۳۰۷۵۴۳٣۷
 نی کد ےصشیرپ انکم لماک تو

 (عارپ اد ۔ےہ ۔پ یمزالاک
 ۔(۸4

 او ۓیرر کوک وعد یک ین :

 یرابواوحہ اے اج انب اجر
 ۔۱۹۲ ۳(١ )۔ںیہبای

. 
۷۷۷۷۶۵۸۰۲۰ 



 ںووت ماتراااکل وک
 ا ۔م۵۱۷غ۳ قل ےراکنا اک /

 -۔4۲۱۰۵۱۵۰۵۸+۔۵۰۹
 َن ا۱۵( ج)۔۵۳

 ولد ت ال انکل وص کب.
 ۴/۸( ك2د ب) ےہ اناناک

 اخ امید نوے امسال وم

 ۔۳۹ ۴۳۹۲( مس ) ۔ےئت اج ٴ
 او فا سک او اچ ۱

 ِك ۵(۸ عر 'اکت عاطااک

 : نار ظ6 ہن 0۶ ۱۳۸-۱۳“

 . اپ انب وا ت77 ٠ ہو ریمفاحح)
 اج 2ئ 0 ۔ا۳۵۔٣۴٣ ۷س

 ٰ نم یار
 ا 0-2

 الم ایہپامادمخ ےئاج یت عاطا یک ٹرکےلی
 مچ نے ےب تا۷۸۷۳ /۱مق)
 ٌّك تب جینا مال تعال وم

 ا ٠ ی۳۷۱۳ ۷۵ق )ےہ
 7 رس ےن وع اط ا کل وم:

 تہ سرک ال قے اد
 تم ئ۷ قر او ا
 ه نھ "

 یک :

 ا ا کج وم کہو کاش ےہ ہد ےل

 ۸۷۷ہ



 م۸64 کہ کک

 ۔(۵۹۶ ہ2 ۔بایےزا-ا .
 ےک بارغعےلاد ےتالھنوجتے ک یجشت 0 تاک

 ئے نانا ام سٹ اکر ایئاسئا_..
 بازعر لولاو ےلڈج ےک یم... نیا ے سود یسکاوم سیل
 را×ننو۔جبانبذناہن ۷۷۷۳م ت۔پ/ںگیرپاگ

 ےس تن یل اھ ان اگلا... ۳۷
 ےس نالطحوکی سنا مٹوج تن - تعاطا کںوٹنڑولمڈاکایڈا
 : ےڈ امید کر کر کد اثہد ( مدت نکی: جل ےک

 ( ابہام ۳۶۰۳2ء ت- ےہ ےہ رغاف
 7ر رم ید کرایا ماما

 ۔ایگاہکع ویر شارح وکرم! ا۸ا( ۔ںیم نکے
 ۔[۵۲ (مھ ) ۔6 08۷۷۷۹ ۷۸۲ .
 ینا ضم اکر انا ند اناج ۔_ 0۸.0۸۷۹0۹ ۔0 ۸ ".ت

 ۔۲۹۹۲( عرق: ےااڈا ۔۷۵
 اکراسا ےن نیب اح ون نک کرایا یمن انک جم

 ۔۲۰۷(ناع ج)۔ۓارا ام ۔۳(۲۷) ۔ں ےہ ا
 گلا ےس ا ںوئاو ےن ائ. ۱
 ١ےہ یر اج اک طایب .. ۔۳۴۱۔۳۵۷۸۷ی ٰ

 ۵۲۷۔۴۹۴ ۴۹۳( طس اش اگ ںی ںوفما کما سس
 ۔ھ۵ ھج۔ ۸۔٣٢۶۱ )۔ےاآ

 جت اس ا اک ےد تبذا وک پن ۔| م۱۱۳ ۰۸۹۔“۴ 1
 ۔۴۹ (خید اور ڈاک یہ لوتما کاما.

 ےن ڈ رن اڈننانم اس ےک جن ۔م ۷ای رہو اکے و

 ت
 ۸۷۷ہ



 وتو ماناک
 . كو اکلومیردوالا_.

 ۶۹ (غئو) .ما ک۷
 '- :نئئافی اد ت فام اک جب.

 . تن یڈبازم کیا رد ےب
 ۳۲۷ ك۵ ع۸

 اکر کنم ۔ ہاشا

 : ۔۲۹

 گن ازقن فالقیےک وو ھے
 مالا: اکرنآں لاج کرانا
 - ٣۹۳٣۱٠۳۵ ٣-اس

 ےک ےس وہ ےئال ےک ںولوم یے ُٰ
 رمولع یو دے | سیم ےيامنم

 تک
 ۔۷م۱۷ملمم تب
 - د4( ںوتوق یئاو ےن وم گال
 دوا ریا سااک
 تلہ الف

 تمغللط

 دعوی جج

 ا م۵ ۶۳۴۴۰۴۰
 :ھ۰تفاك۵ا+۔۸ ۰

 ۳۲۳۵۲۹۰۵۲۸۰۵۴۲ ۰.۰ےھم۔.-
 ( ۲۷مار تد3

 فلا فتعتس ۱

 '' ٹاک ولاو ےنالوکہ ایپ.
 ٌ ھا ۷۔۲۵(

۴ ۱۳۹۰۵۸۵-۵۰۴۲ 

 ۸۷۷ہ
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 ۔۔ ۱

 ےک نم ان اکیلا گنا. ٴ
 او
 ےس ےس ید وارڈ اکرایمنا

 س۳(
 ترے یر 1د رپ ساینا ما

 ۔۴۷ہ(غعاب
 . ازم کدرردور دلا.

 ۔|۹ ا۶۷ ۷د( ائ

 ۔۵۷

 ںیہ گول ےکودرگ کیا. ایا مام..-
 سا ید یدابوب را ہک

 سے افر خرڈلا یل عج
 ںیتر یکن ا بلا 4 ابا اف
 ۔[م۳(۳۰۹۰ عل ۔ںیہ فارحم

 ۔۱۸۵ ۔۱۸م۳ ۔(۳۵۲۴
 ۔[ی۳۔۲۵۷ ۔۲۵۵۔۲۹

 ۔(۹۹ ۸۳ ۔۷۸ ۔٢ك۶
 ۵1۲۵۔۵۲۔۵۹

 ر۷۸۹ ۷۲۵۔۵۸۲ ۵۰۸۹

 ۔۷۹۹-۷۸۷
 فالخا ے نیر ش اکہ ای -

 ۹ ٠ (غخابربتھ۔تقبگ

 ۔۹۱
 لگن نوا دس ےک یھب.

 ےہر رد ہو کیا جج وہا از ِغ

 (خئ)۔ یورک رانا اکی
 ۔ے۰

 ےئل ےک ڈس سوا تہ

 ۔۸ ۲۷۰۱۵( خ2ر ےل
 دات ےناکد رو دوا
 ۔مےے میپ ر۲ دق انکم ست

 ۔۴۷۸(ئابتل

 قو اک بار انلابمدد ےک ایا
 ۔ہ۲۷۷م2ق)
 ےئل ےک ںون الماری رانا
 0 ما ا

 ۔٢٣ ۷م
 جس وے ںوٹنامز 6 ا.

 ٣۳۷۱ ۲۳۳ شا ۔ںژ
 رن صا وکی اد(.

 باک سک مگن ناض
 7" ۳ك (خایت۔ دھتانک

 اتم یارو یس ےکلاو ےنٹام کان کم

 ۰۵(اب ع)۔ ںی نک

0 ۶ 

 أ

۷۷۷۷۶۵۵۹۰۰ 



 ہت و

 یکے .ءااکاگے اوہ ترا یم تر
 02 ھلعفا یم +٥ قر
 2ئت اب ےترکی یت یر کت ون

 . وکی رک اواکل اوم.

  یہا

 تن ا ۲۲۵( ) ۔ےہ
 ۵۲۸۰۵۱۹ ات۵|< ھ۱۷

""+" : 

 ا تماطا کا انہاقت

 و کے در ااتک یت

 ۸۱۱ ۲۵( ود

 زار شر کیے دنلامضا یم ترخآر ایپ ےن
 ا ےرک نم یوسی

 ۳ ا ج۳۳۳ ۰ے
 ٹرک اے اکے ماجہ ام رول ںی تیر...

 2 بآوجایکے  ںوول اک ٹوکدایگ
 ید لو . ۔۷۵٦ء( ئ٣ )۔ایم

 7۶ لت ڈان ود ٠

 اگ ا یت تو یک یسک
 د۷ رد ٹاک یو

 ںی تسار و اس فوج. ۱

 ےس اب

۸۷۷۸۸۲ 



 تیس کھجسموجضماوابى ام ا

 اس وتے رک وسقرگای ید یے

)0067 

 ۔۲۷ ۲۔۷۴۱ ۸۳۴۳

 ٹول ےک ےن مز یی تو _
 ۔۹٣ ( شمس ڈالی اب

 رابخانادعفا الخ ا ایکو کی نے

 مشیر اند اکے نک
۳ 

 وکی یب ےک نوش قت تیوثڈ
 اک نی قل اس ےس تالاحان مم

 ھ

 1پ شش ےہ
 0ئ0۵

 ۔ا۵ ۳۳۰۷رنر ماتم

 اہ اتم انس کپ ںیکے س
 ۳۰۔۲۵۳٣ ]امان

 ع۵۸ ۵۸۷ ۔۷۶۴٣١

 ۱ |۱۹ ضس
 7 ۱ گز ند کش وا نب 2.

 ایا ےب ید ںی
 ۱ ۔۲۱| ۔٢[٦

 ۔قز لو نام ےک نانا
 او کک

 ضس اہ ید ماعدای یت ح

 ۔ ورم شری
 اًارفددم رسا 2

 ۲۹۱۔۲۹۰( غایت)۔ےڑر
 لک

 ےن لوود ترخآد ادا.
 جز ۔ۓانرلدم کل ولوم

 ۔۴۱۷۔۳٣۳((ماإب
 (/م.ب صر اک لات

۵ 
 ڑف یاکے نرکاط خر اموکہ ایا...

 ھا ۔٣۳۱۔۳۱۳(غ/ اگ ق ه
 اس اد تالخا یدایز اڑان .

 ۔۱۵ ۴۱۵۳۰۷ ماجد ۔ےس
 یا ھائی
 ۔۳۲۱ من پال
 7 ۔٣٣۳۲ك

 اےس لوگول ںیم ھم سیکرایڈپا....
 .حر۔ںژ ےئل اطماکت عام ا

 بند ۸6116 ]۸۷



 تار ال ولوےب ےس دلئاد نالی و جس

 وو تو رر ٴ
 وا تک
 شد بام اک تزایخ اک
 ۔لصر ۳س
 کس اتسالوا / کیک و دن ۱ یا تردا یف تر
 ٰ نو سا اروادایہ ہر اڑ 0 جاکر از ےس توہخوکد ا وا

  ۱ 2 ۔ۓا ڈو دور ۔۳۲۴(٭ مم
 اکی اج امید انسا ےب.
 بس غایت

 : ۔ےسوم

 امن تک ںواو ےن کھایا.
 ججۓےنےن ںی یب اکو ایا
92 ۱ 
0 2 ۱ 

 ۴۰۷2 ) .تانوم ںیم رس

 ٴ ۴۱( ام ظوم_
 .ایادونوکن یی امعاود ےک ایا
 وت... وما درک یوسی لا یا ےن
 َّ ال تم کف ات.

 ث ایلوا بمن رت اک ھما سوتے



۸۷٥١۰0 

 مظیزاعاباض نی وے
 ئ0

 اک یس یم لو ےناودرکے

 جر)۔ ےہ کپل ابخ اکی اڑ
 م1۷٥۵(

 فوج ےن ڈرا درناےک الا.
 اکا ےب ایف تیدد عار
 لڈینروض اور وا نامصوک

 کے ارا نل ےک ےنرکس یی
 ۔م۵۵ 1 شر"
 تشع یکل وم فار ےک با
 خا رے أو ہیر زم ںویک

 م۴٣ ا۷٣
 لالی اناج اِک وفا ای جہ اھت
 امت فی تاب اما
 ۔ںیڑھن ای ےہ یت ال نلاماودرکے

 وے
 ایدداوٹ اص اس ۶اک اک
 ۔۲۰۰۹۸۸ ۔۵۲ ( )ےہ

 ابنا بار ےک وت ام این...
 ےن ید ےس ا ہانی ٹلاوک
 د3 یکن لیک

)0۵ 

 ۔ا ۷۵۔۷۲۔۸۸۔۸۸

 ۔ؤءأ|۔۷۸(۵۶۳۵ ۔۷٢١ ۲٢۱

 ےک تر ایف یجیاکں ولوسین کرا...

 ۔اتب مر لعاک انکو
 ۲۷ ا] شق

 ںویق کن ا مے س ھم ےکانا__
 انرک درہ یک و امر عا ےن
 دوارکاپہابد تلودوہ ایکس
 شر ےت نگ دم انداز

 ۔اھ۴ ۴۳
 ارم یسک طلغاکل دتا سا __

 روز درگراکت وبن
 جے ما وت ۓئاھج کد اک
 غٹںو ےل داکے مان

 ۔۸|۔۰

 کا وم ےک فکرکے پام ے لا...

 ۔م ا ۷م ع۵۸ (مش

5 
 ہال ام اھ
 شاد ور یک ولاو ےنرک

 ۔۲۰۵۸[۷۔۵۷۔ك ٣۔۵

 ٠| ۰٠۔۹4۹۔۸ءا ۳4۸۔۸



 ںی 6 ۰ ۳

 ٍِ ۵7 عا ھ۴
 تا یو '

 انب ہک ساز امان
 لا ... ےل رک مایا رک کلا ےھ

 ا 2 ات ما عش ن٠ أ

 داد تال او الی را.
 ںوھتآ کے رکا قا فر ےک .

 حر درجے
 تری مہک
 ات شاکداج امان اکا

 "ےس ا تو کار کشےہ
 شفا قر ئاترف

 ٍ ۔ ھ۶

 ۔انرکٹ وہی و۷ب جگا ۔--
 کان یم الا اھ وآے اد
 ںی
 أ ےہ ے ہتھ

 تک ۰ ا21۵ ۰۹
 تل

 قا ہص



 "ہ7

 یہ80 ۱
 واش ما ےک
 ۔۲
 انک ما ا ان

 مر ےل ادایشاما
 ۔ 7۳۲۳

 ےلوز نام ان انراروا اکر نج

 ایوب اسم تک

 ۴م کر ۔ےاماس

 ہار یا ئل ااراس تم
 7 ٗ/ر نام یاد ےدایم

 ضس وز کی اکو
 -۔۲

 ےنیسکر کس فنرکل بق م السا۔..
 ناس وو نارذنیک 7

 بہاوانکار وا ےس ار
 ۹۲۴۰۱ رمضسد ۔بح
 7 ۔۵

 عئال ہرا ذا انا اناھلقٹ

 ۱۱۵ شش ۔ںیگاب ےہ
 "تم ۔۷
 ںؤراووتو ے3 ت1 ٹی

 و یا ےہ بجا انا

۸۷۷۰۰۸۰0 

 ۔ ۵ مس کی

 نا عت اک سا
 : ۔(۹۲

 اگ ئاروا ہر عا اکی ملا یم بر.

 ۔۵۲۷لدا 5د ۔ٹرھئ اب ےہ
 ۱۹۲۰۷ یھ )دام ا اکا ۔۔.-.

 ۔۴

 ٹی سس قر
 خس اند ۔ یم ےراب کانام

 ۔٢۲

 رکل م ےن یف ازم ردادو رب واک 1 -..

 ما ۶د زانی ذام تالخک مالسا
 بات اھم ۔ ۵۲
 ہک رد

 ۳ث
1 

 ۔۷٣فص“فدا تر.ےب ل اب
 ۔۵

 (لوا ج)۔ ےہ ئل ےک یلپا ہد ۔۔..

 ر۰

 ہد ورکل قی ما _.
 ۔۱۹۰۹لوا حد. ےہ ا اہآب لا

 ۔٢۲۳ك



 حت یا الامکافرلافے
 5 ورم والا من" ٰ

 ےۓ ںومقتارمےک کردا

 ۴۹۷( لبا حج ۔عاگیا
 با کرب نسضاھورم لضاعےھ ےہ

 رًَ 27
 ہوم ہو ھے سکا جب

 ہا ٠

 ے.... تانئاکمئاظن
 و تر اکا.

 ۱ توط۵۔ھ۲۴ے۰

 ں اوم تخت انا او ۔...

 ۔ ۱۴۲-٣٣ رد ٠رذ
 ےدرطوترےش او یر
 : ۔اھڑ عرب 2

 ناف تا ۱
 . فال ۔ےای رک

 ےل تارک انار ها اس اد ینہ
 سک جز لدراطامت یرابد و ٴ
 ےہ

 +۔ےچ ے7

 تا تو سس ای سمسسموفم

۸/01 "0000 



 طل6ا
 ۔۵٣۔۳۸۸۷( مٹ

 ا ر

 اھوا مزشوکٰپ انا سن
 اد سین یب یو یکن ڈرا
 زم یک یک
 دا کس یر وحخ لے یل ۱

 یاد ایر وا "ٍ
 ئل ےک ےئرکح تا دوکر وت
 تایار مل صف ارذ ےک اش

 ات مو شش ان ِ
 ۵۱٣۔۳۲۴۸ ۔۳۴۱۔۰ '

 نذر م) ۔۵۵٤ ۔۵۲۳
 ین

 تداع ل مع
 ئے شر وا عم __

 ۔۷۳۵

 لضفا ان انا ےارشاوکی ا...
 ۔ ہكلباا۔ ۔ےہ

 جو جت سب اک
 (ماہت۔مرتنما وس

 ۔۹

 وانا 2 عو وم.

09 

 (لوا جر ۔نولصما ٣ا
 ۔ ۸

 حا ںوتروع کب انکل ئا_-
 ۔۴۴۷( لا و تن :اجااک

 خجر) طر

 ۔٤۷۷۔۸(۳۴۳۳۷۱عا
 ج)۔تنابا کج اونارامق_ -

 ۔۳۴ ٠(ل٘ا
 حر روپ علوزادارعن __۔_

 ۔۳۴ ٣] ۔۳۲۰۷لوا
 ے ےر 7 ٹتدعی تر

 لضضاک نترمناپ حاتم ےل
 عاق ےاج ام

 مس ۳۵ (لباوبصاڑ_-
 ۔۲۳۹

 منا اکو قو نین
 عل ےرناج یش نروض

 تال یز ) ٣)
 -۔۔ یل ا نا وی :

 ۷ و

 حر ۔ شکر
 ٢۰۳۔4۹۰ ٠۔۷١.

 بند ۸6116 ]۸۷



 . ۷(خدا تما حم

 ََ ما عم ۱۸۳۔۳۷۰
 00 ۔۹۰

 َ عر زا تک ار یت
 ٹر سن .

 دب ۷ مس زا یتیم اف.
 ۱ مس ٘

٘ ۳> 
 ا اسے ےن یتتےےکر قو...

 ٠ بر تل اک
 ۲ کجھ

 ل ار قر فرات دیک ال الو می

 ہے طاکے سز امن یب ےترک
 دس از ابد اساس

 ۔۸
 7ت بیا ات فا ناپ
 اون ای رک امن یم سے
 حر ۴۹۲۷۸۶ ےہ ا

 ا 2۳۹3۸۳۳۸۷۰
 لو ےن رو اک امن.

 ےہ عاآ ا مایا 1

 تم
 نب

 ۸۷۷۲ہ



 (غابچھ۔۵۔ںلیاچ
 ۲( شس )  ۔۲۷۹۔ے
 : مک

 یف ںی اند ےر ای مات
 ۔۸۹ ۔ء٥۔۷۷۷(ی٣ٛوۓ)
 ۔اھ٭

 نم فط اوج وسیم امن
 ۱٢۱۴١ لدا جر مل اکے نر

 رک أ۱
 اکے سم نت امن سیر
 ( خد تا ایگاد ےل سک

 ۔۵|۔۵۰ .
 ۔۳۵۵۔۳۱۷ (لوا جر جگ

 یک تر 7
 ےک عا لا لئامم ےک امب_

 ۲۹۱ ۔٠4( سد ۔بادآ

۷2 

 لب ابتتسا ںیم کا لب.
 ۔۲۲ لاج
 لت اک وضطحںو عش س یز ام

 ۲۷۱ (خك“ت)
 ' دتفاب زا ٹن تلاع

 )ئاول(ك٣۵۔

 ٠ہ

 نتخام یز او ںیم تباج تما -
 ۔۵۲٣لتا عج

 ہن اکغ ماجہ اخرکن یکے تو.
 _- ہوہہ ور
 ےئنا سبب ےک کف یا ایک
 ۔ےۓامتس اج اڑ یر اکا

 ۔۳۳(۵۳۷ عر
 ملی یل شا یلص مززامن
 (غابجب ۔ ,)عاک جد درد رب

 ۰ ۔٤
 تنرگ اخااچ لو زنا...

 ۔مم مک یے ںی
 حطاکد وجد وکء سیزامن__

 ۔ےہ نیز یب ناف نم دانم
 ۔۳٣۳ ( مت جز

 اسم اک املا فاحن ٹا ڈف ییفامن _...
 ۔۵۸(۱۳ع)
 دوا بلطماکت طذاحم یک ا

 ۔٣ ۳(۶ )رھا ا
 2 ادا ںیم تالاھ ےک قر

 -۱۸۳( لا ئ
 ۸۔۳۱۸۷ قز ام

 ۱ 2۸0و

۷۷۷۷۶۵۲۰۴ 



 م۱۸ (نوا )وج ۃ ول. ھریا
 جٹ ارد
 ٴ وانی مت وحالعع

 "٠ ۔۵۵١(۷ ۱
 ران یز اف یت الاو یکمچ

 لاھد ترا سر
 تط۸

 لن ںی سز زاغ اک ھچک.
 ٴ زم سم یکے ۔ےہ
 ےک ا اس قف کس ا ریت
 ۔تشع یم یار وائاوف

 ً باس ےہ
 > حر لعاب ڈال تر ما *

 ے۵۲ ھ۵۰ ۵۲٣٣
 اک بو٠.( عا مر

 ے2ےتوزگ
 48 ۲۸۳م
 ت جوتا

 لٹ ع7 ع2 لا

 : ام
 لیا حج دام یاب ےک

 م2٣ ۳۷۵٣۳۷۶۴۷۰

 تنا "0000



۵.۳۷ 

 ۔۸۲

 مِل ناس
 ۔۸۲

 (می ظ× ۔ترما یک حفزامن_.
 ہ۷
 ے ںی لومامی الم ا مان کچ
 ۔۷۹۳۷ ممی ) ۔ےسم

 ۔ےہ ندایکت دیک ات ام جج.

 ۔۲۹۳(كھ۸)
 20 ےک 0چ

 ٍ ال

 ات ےک

 وس ےک
 اوز ےن عن اذا ا ےک جر امن.
 و ری,كسو

 ۔(۴۹۳۸۳۲
 ا اکے ود ےئل ےک امن.

 ۔۹۵ ال نم
 ٌ ںولاو نسب یاں یہ امن
 ٌ ۷ 2ےہ

 ١۹۲٢ ہت تام
 ۔چ باور ںوکول نکرجز تم

 لت
 ا کل

ً 7 2 
 ( 2 تی لئاممم ےک نی اھت__-

 ۔۹4۹

 . کلا ساس ام اختر وحز 2

 -ت وک تل

 1 2 ۔ںیہاھیننوچ

 ۵ ۷ )ریو تان

 رگیّفن تن تطزامن یار ٹین
 ا ادا یی یرم ین تدای یک
 ۔۲۱۳(كج)۔ی

 کامن ںیم رنز مان ئمالسا_- ٰ
 (غدع)۔۱۸۷ (لواچ) ۔ماظ

 ہ۵۴( قر ۔۳۰۸۰ ۰
 ۔ء۵

 ر اون ناعورد یقالغا ےک صا ۔۔.-.
 : )ع(دغ۳٣٣۱۲۔ ۳(۴



 و ا

 دوش
 پ۶۶( مان

 - کس 1ن ماند تم اف بیج.
 _۔۵اؤ-١۳۷)( غ1 ت)۔ تیگا

۳۴۸۵۸۶ 
 اوز ےک ماسا تیا کل اج

 نو وا "

 یگ مالا تہ اکا ا... ۱

 (٤| ہود ح)۔ ںی ںرات

 ۔ ٹن وے

 مکس اف 1
 ا اکے وک نکی

 ویل رک ےک ں گھل وا
 ۔ء۷ملباٌےد

 گو ور ان ںی اہوداکی وجد.

 فا و و ںیہ تام تباہ ےاڑ

 ون

 . تو اتتفا ا
 ۔اگے اپ ع الف یہ الاد ےن

 7: ۷۔۳۵ مس رے

 کٹ ا یک وک د آے ما...

 ےک ۰
 تی 7 تارِصقال ٌ

 ہم ے۱ وس



 ے درواا زن م تلخقے ضامن کم88
 خط اکے رب اتلفق تز من ۔..- مما شش ےہ تن نی ازم نص ڈزامن یک

 7 0۸2 07 ار
 ۔نقیط اک ارمن ےئاوکد ےک یا۔۔-

 ۔۱۹۹(لوا ئ)

 ا
0 

 (غر2)۔ییاے اپ ےک الا چب۔ - مالساربلع ول

 ہار ۔ ے٣۳ ار ہراس ج) تسح ا یس دہ "۰ ٢6۵-۳۷۹۴۰۶۱۳]
 ۔۴۸۸ ۱

ُ 

 |۲4۳٣ ےم۰٣] غ۲ ٣( ٣۲۷۲۳۴۳ ْا؛۸ م۷ (غید جر ہت اک نلا۔۔-

 ہم

 ۔۷۸۵۔۵ا۵۰۹[4 ۔۳ك۷ ۱

 ا۸د )۔یزازر کت دا پ ےھت... ۔۴٣۳( خو) حر۔ ےب پس نام تام کے رگضو لقم با کسے س تو ےع ۔ھ۹)(غد عد نیرتت ےگ ۔۷۰٣۳ ۰۳۳۴۔۹۶ 27 ۔م( مر ج)۔دصقم اکے ترک ایپ ےک اس. یم مے یی ںی ور اہ ۹۸۷
 ا

 7 کے انا تمیحارکےل ربا رکا زورومام پت لامنم ںیھئا
 پ را توں حی ۸۷۷۳ع )۔ ۳ ٠(جب ۔اھت یب مالسا مج ب ہر اک اس. : ۔4۸( 7م

 ۔۹۸م( ہ۸ یک جز ۔۳ ۷س ۔(ا ۴۰ "مد 7یک پا تپ دط 9 و ا7 ۳۲۳( )۔ئ

 ھو



 در ئل عا.

 د۲۲ ارض جا وک موج _
 مرد یو وک
 ٴ تہ (خد

 ےہ بیخ لا نار ترصبا۔...-

 تند ےل ا1ا گو
 ١م سا

 ۱ الاوے لئی نلاو ےک یا...
 لک نس یمن
 : ہم ایک موخر لات رح.

 رش اض

 *گاروار دن اک ول مو
 08997 ود تک '
 ۱ تق ر2 کر ازقا اکانلا۔۔--

 ںؤزوزبق زہ :ںرہاتگم
 ام ٣۱۳۵ قو ۔ںوہ کگاک ٰ

 تک ےن مہک ایک قا نا.
 تو 20

 تیمم (۷٢۷۲
 ناک کس ٣

72 "000 



 لابی ان یش لا سا شک.
 ۔٢۵٣۳ ہود حد . ای

 لورا ك0
 ےا ڈا ام اک وف تزح
 ۱ ۔۳۸۷۵٣دع)۔ےھت
 ےن وما وہ اھد یر کلا.

 7 عو م ےک با رع لوز من

 ۵ تھک ییا

 "0ە0070 تب
 ۔۳۳۹۲۱م2 جب

 (غد حر تن کنل افو ےہ ..
۳۹ 

 عو ایکر ورکر زکے رس عام وک بج...

 ںی وک عا او
 ۳( یش عر 07 راوم

 گے کر ال نوک وک یشم۔
 ۔۳۳۹۷۶۵ڈدق)

 ےک ار وا یی یک وف ترفح
 حر انوز بام ماتم کل

 ۰: " ۔٣|۳۴م۴ (٠

 عون تم ںیم یل ایم کلو 7 دعب
 “7 ۔لاخ اک اگر اک

 ۵ہمغے

 ۳۳۔۔٣۴۔
 اکو کن ا ہت ش وبا ےک نا
 ۲۷ ش× یک و

 ےڑو ے رام 72 ےتجچ
 سز نج
 ۔۴۲ (ئعدعل۔ ۷

 داو کو اناضاراخ۔.-..
 یش اس ےک ول عن تر ں و

 (عدح۔ ۔ےتےنگس ےک اور

 ۔۳۔ ٣۱۷غاغیات> ۸
 ,ھ٣ ۴1٠ے۔

 یس 7
 خرم رم او

 ھ14۸. ٭ ھەه

 6 حر ںیہ ڑلاھک اےک
 ۔۳۴
 روا ول نا وطم “حوا کن

 نی تا 7ے نازوط

۳۳ 
 یورک ہے ٹک ۔

 بند 6(6 ]۸



 ۵2 2) عو ۓئاجایک
 تو

 تاج اقلارح ون تلافطارکے

 ےب - ۔۷١١ح۳۷سصص)۷م)

 [-3 رماپ اف تاریک ےک لوح

 " ھجالب بیس قا
 کے أ|مبكب ۱

 تا تعین ف یحشل ___

 دیو یج قا ےس
 تک 4۸4
 " اکرام قت 2ج

 ےن شریک ایپ سی
 ات ہوس

 و6 ۵ہم 0001

 و لک وف
ر ےئال رب تسارواروک

 ہ

 ام ےک لا ےئاقراایک



 کیا ےئل ےک ےنالب فرحان...
 جر ۔ترورج کت عارج رم

 ۔۴ےٰلعا
 اچ اکک ئاس ےک اما...

 ئر ۔نساس ںی از ود
 ۔۸۱( ل۵ا

 تزقالاب ایا دا ٹاپ لایا...
 ایر ںیم ے نکی کمئیمدآوقوہم
 ۳۵۳۷ لدا) ۔اترکس یوم

 ل4۳( مس قت کل ہا.
 ٠-وہ
 تی
 عل حرضردا یے ییا...

 (غاہی ۲۲۷م
 ۔۵۱۷۔ك جانے

 ۔1۷(قاع )ھو رذاکی
 “ںور'انزل ه ےک لارر و _۔-

 ۔ھ۲۴۷(خدج). امن ااک

 ہ۹۰

 انرکند اتے س ِکیارہب ںیم یک ۔۔-
 . ۔م لا ور اب
 " ںیہن کڈ تففادم یل
 : ۴۱۳۷( لوا ت)۔ے
 انس رکا نگ درشیلاوکرجا ےک ی کیٹ
 ۳۵۳۷۵٣ ہ) ۔ے
 انک ید ںاہ کرا ہاکی کیٹ
 ٠گر س۔۰۷لوا جب ےہ

 /کنع !۸ روا “۷غ مم"

 و ٴ

 ( خابی۷۳۹-22 ۔۲۰۵ لُئاکراو
 . ۔۵۷

 نگ ےل ےک تلاصسر یو
 ح)۔حالطصا يک”ةۓلازع

 ۔۲۲۰۷۵۵۸

 ا)ڈتلاس قت امخا۔۔-
 ۔ج۳ ۔۳٢۲۰۷ر

 ۔ےتقر يا دحن لام یش

 ۔۳۵۱ ۔۳۳٣۳ (()ر) ئ)

 بند 6116 ]۸۷



 ٣۔۵۳۷۸

 لا ےس ۔رول را 8ق و اٹھے لاک

 0اب الو
 ۔۵( پا

 او ا

 _۔۵۵۳(لوا حر َس ٰ
 ںی انس اکی عوف تر.

 5۴م م۷ )سوا یت بل

 راہ لدزٹے کہا امامت. ۱

  ۔۷(۵۷۷(ل وا ل الو ۰
 ۴ فا وی
 ھا غاعؤر

 مت یک دی باوع اک ِ

 یا ۲۹۵( ارپت)۔ے
 ےااس۴٣۳ ےہ
 نیو سض اھل یکے.

 کامل ث :اوارگونا وک

 تیس
 ۳۷ل واد

 ۱ )قو لورا ٦

 0 ۲۷ڈػٹ۷۸أ۸'”
۴۰200 



 ںی
 ابا جر یرکر وے

 ۔۱۹1۷۶ ج) اگل زان ید
 تحت یکے ےک تائاوض کیو
 جب ۔ےت تاج ئی تاماظن

 ۔ا ۲.۲۱ (ممعش
 ایک ایک فو ےک یو لو
 قر یت وہی راط تیفیک

 ۔ ۸(
 ےل وشام عی ارقكا ےک وجے
 لزایور ا ےک ے قدیم

 یر کی رے کام یم کاج
 تقاط کل ہے مارنا ےک
 رش مر ۓاج وہاب

 ۔۳ے(| نزلے٭ ۹۸۰
 سروو نا ا ےسےتوج ےہ
 جیک فام تئاسےک یو الدزم ۱٠.2 ت

 دایںوا ابد ےس نام نےا

 ےھت ےئارذ شیشی ےک
 اکی کتاب وک اش
 نازک س ئاےس نال
 وف ںیم ظف اےک تے ما
 ۔رہ. شخور چےراز

۵۱ 

 ۔۳۱۳ ۔۳۸۔[4۱ ٢١۵

 رے ۳۴
 نے یکرامع سیما رق _...

 لام تالاعروات اذا

 بنر مون وو یلاو ےئوہ
 وک جر ۔ے اسکا 1

 ۔ممک(۰۔۲۰
 ےن ٢ئ

 (خدھ لابخ ےافنا عم.
 ۔۲ہہ۸(

 خر مد ید ٹاک ین.
 ۔۸

 (غدج) ۔گد ِتطاک ہک.
 , ۔٣۳٣ ٴ
 رپ ںونامس تا اک ام

 ۔۵ع لان
 اک اج ئی ید نر کیف.

 ۹۳۳ج )۔بلط ۔
 رن اکم املا ددآاھنا“ ید

 ۔۵۵۲۵۵ا۷(غ(“۰۔

 ۔یو4ہہدلاو یک یگ تروحجح ۔..

 ۱ .۔۵۳(۹۷۷ ج) ۱

 کن یلاوتم اکی یو قل



 تو
 یک ماکعا ٹک اف لا

 ' رات لا

 : ب۲۳۷ ۷۳م
 : ھا اک و تر اپ.

 وس ےل ےک ےنا نیم قیقلخ
 قل اتا یر
 ۔٠۰۷٣ہ۔۷۸((ع93 عئ)

 ۔۳۵

 ًََ یک. تقاارو ٴ

 تشارو نیلا ےس
 بند ۱6( ]۷۸۷

 <,." ١

 جا وو نیےسراہ کا جج َک
 8 ۔.. ےک

 ۰ اگ نانا پات اک ییا.
 : .-ا(م2ظ)۰ ۔ےئان ان انثراو

 کب 0“.

 غادف را کنی



 ؤ۲۳

 ۔[(۴ غغش یر ان ز دانا وکی کوے وا...

 ۔[(۸ ا۷ ( راج ذ ۔غ( ور عر ۳70 :

 تف ایا 1 نآرق یم لدوو ٰ ََ ۷۸۷۳۸ ١

 ا سما اک وم ئافام- حوا وما یڈوا
 و ےےھجر راڈرب یرادرس ۰۹۷مرد

 اک اسضادکمئالم ا ےن صا دانا کں وسدداو یک ڈا...
 تک جر ۔ایرراڑوداجروا تک مار تد .ے کشا اب

 ےن ۹ ٰىد اک ولاو ےئالزم عئامیا_-
 ککے نا یک سا __. ۹ دد ۔ےا نا

 دتا نوا عار را قلت مارت
 روا تازاصا بلا ےک پلا. جل ۔اییہےت وم تسودر

 یک سس سم با ےک ۔۲۹۵( مر
 .م ۷۷ش ۔یئارح کن دل نوک یے نام ےکڑلا اے.

 )6 رک ماکےک نانا تسیییرس
 ۲۸۷م” )۔رپ ا اکا ۔۔۔۔- ۔۷ ٣١٢۷ غارگباھ انسا

 ۔۹ ےن ہ7۸ یر یلو
 ررتاکن ار یش ابر کالا

 ,م

 خندلع نوراپ ۔اتورارو تو راہ

 (غد ال. یارب ےک جج ..- .۹۸( لوا جد. یا کاج.

 ۸۷۷۰ہ



 - 2( سا فہ
 7 . "0" ' أ ١

 : نک دو صو

 6ظ وو یکجا اہک ا"
 ےترعتت اح ۔<ء(مو) ۱

 یل راگ ئل ےک یر یوم حا لا...

 4۳۔۹۲( غ٣ جر ۔نروہر زم
 ٴ میمن ےے
 ٠ گوگورفومووسژو

 ٴ . دو۷ غ٣ ایان
 ٌ ع ا مانع اھ شا پانا

 اک ۰ مع ۱ 0 ۱ ۔۳۲۷خاس

 . بان یر نان ارم اکا تے

 جر .اناجاکس وم ےس ےک
 و ۔۵ <۳
 ہے ا فا.

 2 ںوم وک ہاکی ارمان

 ےک ہل( مل عب ۔اتانب

 دا مازل ا ا واک وک پانا ۔.- '
 دا 25

 ۱ غ8 7ا کس ۱ ایک نا

 : را ۷۷۸ا

 یس

 دس 00



 (لدا جد رک یے نف ام ۵۵۔۵۷۲( )لی نیک

 ' -۔۸۰ -
 اب قل کر افکے لو مک. یاد یر اوس ڑی

 ۲۳۹۔۲۳۸( )۔ روک فکر تر ش
 فضا اک سام ترآد ای. ج)۔ توج نفرط یک
 2 ۔۵ ۷۔۵۷۲( غئدئ) ۔۱۸۹ ۱۸۸( رگ

 جر ۔۲۷۷۹۰۳ اک دن ےک ہٹ اتر

 ۔۷۶٣ ۳٣۷۳۷ ماری ۔٣۳
 سار وا تاک کس ا_--. ا( 2پ ںیم تالاح نکی...

 "۸ لان الا ٠ع ا۳۳

 ۔ےاہ کرب ںؤاماسے کمار ا۔--

 م۷ل ار ےک رپ. ن بجاد توبہ ں+تالاع
 تالاعکن اہولہمعہس ۳۸۰۰۳۷۸۹.  (لداچب۔ے

 ھر عی ۔اگےدرکت سرد کن اطمےس یٹلا یل ایچ...

 ۔2٤۳ہام٣ ے۲ ۔ا[۔٠ رک وس ےس لا دزین عا
 رت یس اشک ں وو _ _ ۔۳۸۶۰,(لوائ)۔۔لاظماک

 ُ رکن یڈلا ہور مکا ک وب جم فو وس ا انا ےک کے

 ےچچ ےک ال سا وا باطےک  ےےار ا کت وکن ؤلارارس
 ۹۵ سس ےھت یمامح ---۔۳۸۷ضراجر۔گم

 اکرم یت نما ب اک جامہ. پولو ےچرزاب ےس سا۔_۔-
 ۔۳۹۵۔۳ (لما ٔقاطا ۷ق اعن

 ےں اس سو ےتد ب۹

 تے تاا ع دلدزلبا نیم کت جب _

 ہ۵

 حج

 ۸۷۷ہ



7ٌ 
3۸۷۷ 

 ستہ اسنا ےگ.
 ۵( اتر اکعكاروا

 ۔۷

 م۴۳
 وج ںیم ے اکرم جامہ.

 ۔٣۳ ۷۳۸۱۳( رخ )۔ایگ
 یں ولاراس مکے ک یم تر تنے

 عر لنا تاک
 ۔۵۷٣م۸ہ ام ۷٢٣گ :

 ملیریا! یلص روف

 ۷۴۷٣ب ت)۔ترثباک
 وک روا توپ.

 ۔۳ خم( عر ہربامم

 ت7

 ۔۸۴ ۸۳۲
 ضا مٹ فا نا

 ت تہمح

 _ ے وقوع لاو ےنکت رجب
 ۲۲۷ر ۔ماعا ناس

 تن اروان ۓ نان تنا
 و مم وا رک
 ےک . ا ا

"تک ٠٦۰ یھی تیا
 

 اہ 22 ا روح

 ٦ کن اض ا سنا اف لا
 غم ۔جانزکن ا
 ۴ئ ۵۰۳۰۲

 0 ۴۴۰ ٦
 اٹ لام را ےہ
 وکلا قول

 ٠ ۸ف ۸4( )ےہ
 ۳۷۲۳۳ ۵رس ق3.



۸۷۷۰۰0 

۵٤ 

 و ےہ لا ہے
 سر ۲۳۲۷۵۰۱

 مہ امام ام کد تیا ے _

 جر ےہ ےنرکراظخنا ےک
 ٭ ۔[۵(ٰلقا
 لم ےس ےنال عئاما بما ا
 ۔۳٦(لوا )ےس

 اض رب تار ےک نال ۔.-
 ۔ےرر وما انعر ادصم ا اک ےل

 0 ںئ و
 انکل وت حیمک لک تیار...

 ج)۔ےب یردر انوروا

 ۔۷۹٦( لورا

 ےۓل ےک ں وہ ام ے کار اکیلا.

 حرج تیار تر ذ نر
 (غاپپتد۔م۵ےک لو
 فر

 ٠ تیباہب ےس عن لارف گولے یک ۔...

 مار بات ای کرام
4 1 

 ںی خا تیبار پے نوچ
 ےک

 شوز نل ں ین

 ۱ ۔۲اك
 کش وت یکت لالضو تار
 ہوا۔۷۱۷۰ لوا حر۔ کلر ا
 تلہ

 امہات ارم ے ا اے لا.
 نل القے ا ارے وا ےہ

 ۔ےہ ا درکالرم سم یار
۸,32010 

 ار ےک تک لا
 (م“(۔نوہ سیب یا

 ۔۷٘۔۳٦۔۱۵۰۔۵۷

 ء2 ےک لا ترا ار شلا_..._

07 ,2 
 مس(

 اب نیا ےل ےک یگوھچیک سا...
 جر ےس کسے رد ماکک انب

 ۔۵۷۸(لوا

 ںیم کد ام لویقےک ما۔۔_
 تاضعم ای عن یہ انا اکی مرآ
 . ۔۵۷۸(لوا چ)۔ے

 لے یی تم کرشلا۔....
 ۔اناجاکا یہ پ تباہ ایک چک

 ۔ھ٭(لبا جج



 نویس ویر فا کیا4.

 ام ج) رھء۲(لوا تے
 م0" رو ا رش
 عر ۔ (لوا جب تاب یمن نوش

 م۶ ۔ںہگوک نوک ۵۹۷۔۵۲۷
 ا ۸۰۴۰۰۰ عا اتا شا.

 <>شروفسووناٹییبت ۱. فش لو
 زا ۔ج لوک جاتا دوا نام سعتہار لوق ےن املا.

 ًََ (ئ۸۷۷۵2-2 ۱ ج)لایزا منا زم کن ایش
 1 و ۔۷ تیمم

 ناپ تیا رسم توا ے ںوگولن ضلودرم ےس قت ت ود...
 ادویات ہہملماوب۔یھب ٌى
 "اکے ڈو مم ےس یا تیار... تک یل کول کری اتروخد .-

 ََ خلا ہا. "۵۳۵ (لدا چ)۔ںؤ
 وس کت ارم یک الا: ائ روا ارم ٹی وک ول نوک.

 ےب اف کن اضا اتہد تلوہ اکے ار لکشک
 ا6ا رم ۳ ا ۴( می تک

 رمی نج بام تامل ںوول یک لا۔...-

 : 7 - ٤ن و-۔۱٣۳صفا 5
 ہار شک مر ںی
 و وو تے
 جگ ا 2

 ۸۷۷۲ہ



۵ 

 (لدا تاک ےد یک تباہ

 ۵(۷( ع) ج)۔۷|:۔۸۰

 : یی یا
 تام وک ںل وو ول 0ک ئاا ._

 ۵(لوا ع)۔ے رک ورم
 ۳۹ ۔۲۷۰۔٢۰۰٠۔۵۷۔۵۵
 (ئدج)۔۵۹۱۰۵۱۳۰۴۸۱

 ۳ ۳ (۰۳٣ )۵ن۸
 (خاہیپ ند ۔۷۷۵ ۔۴٣

 ۷ ۳۷۸۔- ۳۷۰ء۳۷۵

 ۔۵۸۔ ۔م ۵ی( )۷
 ۔/2۷

 اک وہکارگ موم نتیاہ._...

 لوا ئ)۔ و

 رگ یں و 7ے

 ۔۳۵۷(لدا ع)۔ وے امام

 ٠ رکے تی اہ صلاح.

 ۷ے( قر ۔ےئس

 وکی گول اج اکا نار ومفح
 ۶۸(م)۔ اھت ایر تازہ

 ایکس لو تمام ڈور تم

 ئیراررڈ اکا لو

 ۲۵۳۷( مشت قے سو
 تل مم اک رم ید تیار

 ۔تنوئم

 ےردرہ ےس نطط کلا ںولو_۔-
 (لدا جد ۔ مو ضماکے اجے ڈ

 ۔٢۵۔ف۱٣

 لا لس×نعلصرو فارقک۔
 (لوا)۔ 0

 ا ةدازک

 یسک وااوسسےس لنا ےک منی
 رد انرکں یک 1 انس

 ۔۷۲۹۲(لوا
 اتادوخالاو ےن کر ایما تار.

 ۔۲۱۸ ( خد عل ۔ےہانزکالھبک
 ۰۸۔۹۵(“ ق)۔٣۷۰
 ۔۸۵٥۳( ارب ت)

 قہر” تارروا نر حرط ص ۔_-
 کین یز ناس روا رکن اچہا

 طیئ اف ٹےسے ود
 روا فاتح ار مئیر و یا
 ۸۷٣(سے )۔ںژرامتم

 ۔۳۶۰۔۳۸۸۔۲۵ا.۵۰

 ۸۷۷۸ہ



 ِ 1 و ۶ا0 ناف اض ضا

 دن

 ناد ےأردا ےہایئاید ےرد

 ۶ے رذ

 رفتاصناصال کے رک
 کو ڑرذ کرایا تالاب
 ا۲۵۱٢ ۔٣۷۸۷٣مش ین ۔ںی

 ۔۳۵۵۔۵۳
 و

 تطڈ تہارروا 21

 ا اکا اکی
 - تو رام اکے وم نواب تاب ___

0 

 ٗ : .(لوا )۔ںژ آنت ایموصخ
۸۵ 

 ریو دے ک تار ا خبر یلا_.
 ےرید یی یی لپ ینا
 سل. ایکن یم

 تر
 یر یی

 0ہ یک

 ا بھولا

 بند )6(6 ]۷۸

 تا

 ۱ یھت



۵۲۱ 

 ۔۱۸۶۹(م۳۴ ج) مہ

 یاں یب عرس ماللسا ورک.
 او ا اج اھکر در کوس اکے س

)۴۸۳.۸۳۶ 
 ۔عاوزادعروا وقتی یم اتج .-

 (غخد جر ۔۲٣(لراج)

 ك2 ۷ اف
 ور سر اس رش رھکک

 تے
 ےراپ وید ا ںی.

 (لوا حب ۔ نیک اما یم
 ۔۴۱

٠ 

 ۔یراٹمام یم یلاومآ ےک ں وت...
 ۳۲۴۳۲۲۲۔۳۱۷۹( لباع)
 ںیم ۵*7

 ا7ی یل اوم اےک علا گم ڈولٹ ۔_-
 ۔۳۲۲ دار

 تظاطى داممو قو تک عنا_۔-
 ںی سکا و ےک تم ایر یمالما
 ۹۱۵( غد جر ےہ لاد

 از ابملا قوفخ ڑ یاد ریز مز
 دین --- ئالسا عن ولا:

 ۷ یو ح ۰

 ےہ ہھہسجسسً و
 ( عیب تل یےراپ کا ما ۔۔۔.-

 ۱ ۔4۷ ۱

 مالا ہیلع ید
 جد ےس لاہکی اکر اک لا...

 ۔۱۸۳۷۲۷۳۵ )۳۷

 کار زار مک فالو ا نگ...
 ۲۲۹ (لوا جر ےک ےگ
 ںیم تام ےک دوہایکے یگ تر.

 ( یت. وی مودی
 : ۔۷۷۲۔۷۱

 کل وادی مارے الا...
 (غد2۔تلامى ادا یم

 ۔ ۷٢٣۔۵۸ (م۳ع)۔ ٠۷ا
 بن انس وکل یتا ما ینہ اکا...

 ےل مر
 مارخ یصافند کا مانا...

 حر ۔ایگایکر فر وطن ام طز
 ۰٠٦۷۸ ۔۷)۸۱۷)

 ھ7۸

 اللا۔بلع سل

 .۳۲۳۲۵ا2) ۔ تالاع ےک نل! ۔.-

 أ٦٥-. ٥٥۳ .۷۸۷٥۸۶٥31



 زا رہ
 "۳ت رسا یا امڈاک نا...

 - ںیئامسم یکن ا ۓگ ےک ع الصا
 : ١۲(قدع) لاک اتم ۔ھ۷١٤م۸۵)

 ازم 2ض اف الا ےک نئا..... مالا یلع پوپ
 سات ا 00

 مو ۔اتئایکاییداکنلا.-- (غایگ)-۹۹۴۰۱۷۹۰۵۰
 تا نان ےن

 -7۰- شٹلارییپاکن لا
 ۳ ع)

 ۔ امےک شیئر یس یہ اما ےۓت

 9 سوم یک یس شکار یکن
 اک وا ۳۵۷۶ )یک د یخ

 وو و مات لج لنا لمس
 اک دار ۔۳۸۱(غد ) ۱

 لت ے۱ ےب ےئرد ےک لا ہو.

 ا تک ٴ 1 ےہ واک

 2 عر یو وم کن ا۔..-
 ے7 ۔-۔[۸۸۷) ےہ

 دا تو َ (غد رٹراپ عقلتاکع

 حال ناک ا
 ا مع :

۸۷۷۸۷۶ 



 لو دو ام تا وم تحت یر سم یی جت کہ ھک یھجیس یو کش

۵۷۳ ۱ 

 (غقد ۓ ۔ےتگگ ھی کام مال. ۔۳۷۴

 : ۔۳۹۰۔۹ یو تف نک ےک یت خم وو...
 جر ۔عایا ےب کل ولادد فان س ٣ (د). اوس نایہ یم

 ۔۳۹.۔۳۸۹(مد ۔۳ص
 تل ںی تی لاکر میز حر۔ تالاعےک فساوا ترقحح_....

 ۔۳۹۱۰۳۹ ۸(۰ ۔ ۳۸۳ا" ۳۸۱( 2
 ( مد )یحیی عاظفل_... ںی سنا چپ جات وو.

 ڈیم ےن ۔م۴۔۳۸۱۷۳۴۹۵۹ ( غ۸
 یر اش اک تم ینا ےک نا. را یک یہ ارہا نانا پیا...

 ۴۸۲ (حد2۔عنرمان م۵ یش ےھت سیراب
 کو سش - 0

 ۔۳۹۱ ور جر۔۶ ۳۸۷۴۲ ٹ٣
 تالامے اوون ا ےن عجب ۔دصاک فل ویئاھب ےس علا.

 ماظا لک ےن کن فاو ےس ۔ ۳۸۵۔۴۲ ود

 ٣۹۱۶۵۳ ااز جل شک تاک لاے-۔
 ا روا“ نے فط لاس. ۔۳۸۵( خود

 ۳۹۲۷ع ےطعاک خالص ا کت سل نئ ارداربس...
 قال کا ترا شا ۔۲۸۹ ا۳۸۰۸ (مر چب۔تلاع

 (۳٣۹۸۰۳۹۳ یر ح)۔ تب 840+ 0س

 سِیِرَمرلخيل اخ سا. مد )شناس یک وئاھپ .-
 جد ۔ارکب راجا وکرم یتزمع ےن م۸۹۷۳

 ۔۳۹۳۔۳۹۲(مور (خرات).اناجاگ پی یک -
 “آکار وا یب انٹر .- ۔۸۸

600 



 _ تلاح قال خا کر ٹی نان صگ_

 ََ وِِِ'
 تے یی یا مک برا ید.

 دو" ۱
 تمہ ڈ الا ےہ ۳۷٤۷

 اتا ارواْٰ ت 'رسمع)۔ یا کان اگے

 و2 ین +0. 0
 ۵لو ےد تدامش سیم نیک
 ۔۳۹۳ ( 2 (مد حب ارب
 (غاعج ان ٹوٹا کا 2ر

 یو۵
 ال ںیہ وت وم یر
 ۰ ۔انھ٤(۵) ا ۔اھھاک

 اجر تم حعیپ سول ترعح -
 ۵)۳۱۰ ع)۔ تار 7

 غلم سول نسئاور من تتئس
 ۔۳۹۰۷۳۵ع)۔ انہ

 مت سے ۳۹۸۰۳۷۸ ب۳۹ ۸(۷ حر
 ا و نی

 ا (عع) ۔انرربلاطماکی کب

 حرف اک باوا ےک دانوو

 تر ار ٌ

۸۷۷ 



 و و
 ا
 ا 2
 ا
 آ

 ۵وہ

 باوحخان ا یریقود ےک ج...
 ۔۴۰ ۸(۷ ج)۔ںیہتانمش

 ۔٢
 (خۓظ صلی

 5 اک

 ( خد ج) ۔ایک فرش بکمئاکاک
1 

 ںیم یک اد تک نا.
 ۔۴۸۲۲۲مغ

 تیثع یار نا با ہتھ یورپ .--
 جر ۔ںیہےتاھئا ہد پ ےہ ثا

 ۔-۔٢۷(۸۱۳۷

 ساردربرت کل تو
 ریل نار بد تیل ایخ
 حر یت باک ید فار
 مع

 یز ےص مر وا باوا مو امت.
 ےئاپ تاک ما اک فا

 ۴۵ (ن۳د 6۔ا زا ےھ

 تاب یلص تیواتزےحح
 اج دعوے
 . ےڑقز فام اسکی یقا پک

 عت انی مک
 ۔۷(غر

 ) ند وج یں یہ اد یبا
 ٰ ۔(

 کے اس ےککےس ںاےے

 ںی تر کرلاطماکت ای
 ((د عدد اکا یف وک پاپ

 2۴۸۔۴2
 ڈول حنا رش کا پآ

0 
 یر مالا راقم ادب اک پے

 ۔۴۹ ( عد )۔ترارغز وت

 تر ات٭دابفد یگڑاڑزدج
 ۔0۹ (م۸ئ) ۔ےہ
 عر زن کا ےس سخن اک پا.

 ۔٠۴۸(خ

 ےک نی پرور ع ماب ےکچرآ _
 م۹ عد ٦) باس ا یقٹیھتت

 تر ۔!7ل
 کے رہے تط اف ہا
 ۔١ا مد شک یی

 ےئانب لن ےک ھم تنططلمس.
 ۔۲۳۲۷۱۷۵۵)۔ںیئےکاج

 ۸۷۷۷ہ



 قل فض
 ا ۔١٢۷۔۷۴٢ ود

 َ ےل اے

 (خد2۔۵4یداش اک
 بت ۳۔۳۷

 ےک علل ار سا ___
 ٰ اےک ےک ےسالس وکرم ال
 : اظ یھت کال یکم

 تر و روح :م ۳۔٣
 ر0 0ک ال وے
 ےک قم نوا یار رے وہ یم

 : در ا سک اب لی دو سے ٹو
 تا ٣ تے
 اگ اف واش تہی.

 یو ۲ ۔۴۱۳۷( عد جر۔ا
 باک لا بن ماظتنا ناف سوا ترقح___

 ےک ۔۴۱۲م۸
 ۱ تپ مہک تا ادابب

 تاب کد امر
 لال ےن تسلتوح
 : شئر یے 27



۵۲ 

 مہ۸د جر ۔انرکرہاظوکےپ
 ۔۲۸

 روا روضتاززعا اک پ وما
 جر ۔انکن اوم ں یتا اکی

 ۔۷۲۷۸۷ مد

 تزیحم وما فر روح.
 انب وہ وکی کون
 ۔۷۲ہ (خ×ئ۔الدضاک

 ۔۹
 و قہر تزعتیوا یز سا یب...

 ۔۷۲۸ ( مد 2۔ایک ما
 ۔(۹ .

 ری نآ یک سو تح_
 .ۓ امیں وتادبردا کلا

 ۔۷۳۳ا۸۷۳۱( مد ح)
 ںی نیو تال باوترکا۔...

 (ئ جل اھ اھکد ےن
 5ں

 وکی یونس پیروا نیلا.

 جر اھت ای یس رس
 ۔۴۳۱۷غ)۸

 ےک یزروا ف سوا ئھف __.
 (غدج۔تہ+ا ںی تااع

 ۔۳۸۳۹۷۔۹

 اکت لارمر یکم فو روح
 ( ند جج .ےہ توبخ میک

 ۔۴۳۵۔۴٣٣۳
 ( غدار تیس ٹریک...

 ۔ ۴۷۳۳
 ناگ ت ار شا ہد ےک نلا اکرم
 ۔ے مالکی ول مس ےس

 ۔۴۹ ۔مہ(نامع

 -- خاسایلع عوف نو
 ےک مال اہیلع یو مت رفع.

 ۔٢۰٣(۷ غارپ کد ۔لوافیلخ

 تن علا وف

 یس 0
 تالصف رمز ۔٣٠۵
 (اترذوات اب وک

 ےہ ملسالع سوا

 ([ک)۔۔یف رام ےک ناپ سب
۲۳ 

 ا۳۰۰۷ (ماھچپ بم ہت اک لا...

 ۸۷۷۷ہ



 ےن وم
 ٦ )۶( ندع)ت تالامکن لا
 ۔تےکن رس رو رر ر0

 س٣ا ٢۲دئ)

 (غاع2 ۔ہ 1 باتعبان و۴
(۳(۹ ۰٣۰ 

 تر

 ٠ لا بانماوا وت
 اص مم نیکی
 (غع)۰ ایگکل وت ویک

 -۰٣۳ع۶۲ مار 2ہ
 ۔ی اھت یخ یک ول مخت .

 وک
 ےن لپ ا و نر

 6ور 4 تن

 الیزہربنگر الا ات ےہ
 : عد 2 رے

 تتلڈ او رد

 ۸۷۷۲ہ



4 

 ٤ عا مک فاعل ےک نا...

27 
 قبا نرارپبلت بدو

 مل(
 کہ ئامسا انے ت ایک ےک نا... ۱

 ماما ترس اوہ یر ےہ

 وک ٹاحا تر ۓئارس ےک

 ۔-۱(غاع جب دئازث نج

 ول مالا یل یسوم ےت وت ..
 ںی ۔ںیئاھپ سکا ٰ

 ےس یاع تزحاکں وید _
 ہال ںولس
 ۱ 3 رض دوم املع

 ۸ لت

 در وکی وسیم نند ےندوب ٠

 ۔۲۵۸( لوا ت)۔ ادرک
 طلغائ ا نلغ ےک اترے ےہ '

 ۔۲۷۷۔۸۹ (لوا ئ) ۔نرٌفع
 گا رش ودرگک یا اکا نل... ٌ

 ام

 . ف7 اب ث۵ رت 7
 بانڈ ۲

۱ ۵۳۰ ۱ ٦ 

 کلیسا یو
 ہد یر وع یسک لوک ت روح

 خا ےک ۔ تنا ںولاو ےہ نھ

 ےل ۳۷۵( غار )
 ۱ ےل

 ۔4:1۴۰۸۲-4۹(ٴلرائر
 ۔۲١۲۷۶۔۲۷۷ ۷۴۰

 ۔۴ے۷ ۔ م٢2۲ ۹٣۴×۲۷۰
 ۔ ۸۵

 ٰ ۔۸۱(لفاچ)۔ سض تشیع |_۔۔.

 ث لیا )تنا یم اوج ےن ئا۔۔۔-
 ۔۸

 ۔ تل اح قلخا یکہ مارا ےص علا...
 ۲۷۸٢ ۔ہء وا جر

 ۔۵
 ۱ او یئالا ےک نا ہم ٹم یب!

 ۔4۳ہ۸۶۵(لوا جر تارا

 تار خیکانلا ںی یللا پاک
 ۔۸۹۔۸<(لوا حر

 دام اک ا یاب ع نیٹ

 “۷٢لا اَن
 ا یروشوس یکں وید وے

 - د۳)۴٢۷۳۳ ۳۸

 ج1 "000



 یاسر ںوم میک ویدوی.

 ۳ 2 حسی الا
 دوم ےک برج.

 ا 2 حد ےک ےل
 ِ ترصت اک عا ٹال. '

 _(لباعر۔ۓرہاہاکیآا
 تووہ

 الخ ا کل ولدوبےک یی یم.
 ٘ 41(لوا )تک تلاع

 ۱ ۔ م۸9 7.7 ٘
 کل کا او ا ییا طے

 لات ںورٴؿالغا ار ارب

۹ 
 “اگ تا شیط تیل ہم لا

 ۲۷لا حج ۔ارہروظلتممح
 :۔ھ۳

 ١ : باد کک حا. .
 ۔۷۵×

 ےہ لٹا ات اکا ..-
 ۵۱۷ فل اد) روضلایل

 ۔ا۸۹(قد ) ۔لایہ ارگ ےن آ۔۔..
 یت ای نامی ےک

 ءَشفووَوَفاَلس
 فار ۳۰۹۰۲٣۶ (ف)

 یکم اکا ےک نوا لا...
 ١ 2 ۔انرکیزرد تزل

 لنا فا ےک ں وقار نلا۔..۔-
 لیوا ھڑروتکتبلق

 ۔۵۸۱۰۵۰۸۷۵دق)
 أ ناف وک ما ایما

 اک ۔۵/(ندان زر وصت ا لغکعئ۰
 رر ۔۳۸۸۰ كم ۷۔۳۸۵-

 وک ٴ
 گلا انب انب تراش دوم اکانلا..-.

 جل کن خوار
 ٠ :اہاہا کک ںویرہہٹگ ۱

 8 مکا ح).نامایراد
 ٌ قنب و “امدعرؤا رو تم

 اکو بش جر
 00 ارٹمھ ےے و وھاپ
 اظ کںولو رک ادا
 2۸۳۸۳۷ )ےس

 ا ِ 7 او لو

 تر 0:21۸2 (قئع) ..."

 ۸۷۷ہ



 7 ر3گ لا
 ا(لواقف۔ ایدہ ایک ٔ

 یر ںی ںی کر نل ا ںی -
 ۔۸4 (لواچج۔ ٠

 ےڑ کھتے نکا فال ےک الم ا۔--
 یوم ۔ع2٢۷٢)
 ۔۲۳۰

 رنز مالسا بود کا ا۔..-
 ۔٣٢٤۳۴ ۷ ) تھ ۲

 .نٹلففل نا ےن ال روا زاھت -۔-
 ۔۷٣۳لواج)

 یراب ا کین انمروادور گنی

 6۷۰ یا اوس ۱
 ےک نا ےہ الل نیم ---

 ۱ (لرا عج۔تامعنزافام
 ۔۵۲( غ2 )۸

 ڑریئلا ےدتاعالسا مالسا سس

 ۔س۷۴(ٴلدا)
 نین اک نانی دان. -

 س۵۷۷ لئاق ںیرومض
 : زنا ےک لون پا: تب

 د۷ (لواو)۔ یل
 ںی . ٠

۸۷٥۰۷0 

۵۳۱ 

 ۔۴۸۳( ٰلداع)
 دى ١لو راکد 6 وہ ےک تم.

 ۔ےہاطخ سر ہیلع
۵ 
 عر 4*8

 د0۸( لوا

 رے رہ لم ڈر( ویک نلا۔..۔-
 یم. ںا واک اردوا ا
 ۔۵+ ۲۷٢ لدا -
 رک مارا ےک ود
 جیا انکی رم تم ری ترک

 ۳۵۔۲۲
“0 

 ۔اہگانپ بب اک اض ا اکر
 ۔مہ×(لبا6)

 حر لابد اک کدان نازطےفاس-س
 ۔ممكںلا

 نام اھں یماند ےل ےک انلا۔.--
 ۔(6۲لواق)۔ یر ترا شا

 گا ۶اے نل اف کارن
 م٣لا

 لواوجننپ اکی گا _-



 2ح 7 تک کسب ہہ
 تک

 ٠

 : ۔م ے۳

 ۱ انرزیلنیابگٗو ۲
 ۔۹۰(0۔۸۹ ۔|۸۳( مع )

 ۔(ٰلبا ود ۔عالصا بْوُكلن ا
 وو

 لادن 21 [مراروضح

 ۱ رہ تاخیر ما تاولےن قا

 ۔27(۸۵ 21

 اد ہد یکن ایدرم کمان )نا

 ۔۴٢٢٤ملوا جج

 02 لاشیں ونروہ

 یرل ںی اکر سری کیو نس
 00ی 7 حرب ںوہ ییہ

 یت رڈ یکے تومدو

 ۔م۹۱۔۶(۴۹۰۲ع)

 ینا ترافغوکنولح کن ا

 0۸8۷۵ حب انرک

 ۔۲۵۸(لفا و 2

 یں ووکد لا ےک ںی ۱
 ے02 2 )زور

 کلوفتوا ضش ماسک عا
 مم ںیٹواس تا

 رشک سج

 ھوا ےڑنا ہد ینا ۱

 ۸۰ ا ۳۵ چبا

 ر بھخ ور ۔۲۸۵۔۳۸۷۷۰

 ٌ یوم

 اکانلا تاھڑک مارا از وا
 طلبا ع)۔ںیھزامم زن لنا

 مر عر

 کن ابن اس یل کن

 ٠۔۴۷۳۷[ لواج)۔تمال نیل
 کک اکمالسمار کون اج ندوی

 ۸۵2۵ ۳۸۵( ) ۔ایکر اکا
 7 مرد ۔ ہرا وضع او

 ک۵ ۳۷(

 گورے ڑیم اف کوب
 1 ) (۵ :۳۸۳3۰٠۴۶

 - فلاو : بابا ےک نا

 1  (مظ+رد ۳ٗ ۹/۸۸4

 ١ ٍ ۔۵۷۸۔۳ ۸۸۵

  ےک یر رم امی اک آ

 ۸۷۷۲ہ



 ۔۷۵٤ ( لراع
 ۔لارگاورر اکی شام کف فہ...

 ۔۳۱۸(ٰلفا و
 ۓاوکل و اورگے نادم ے دو _
 2 27 ایا ہے وت

 ۔۳۸۴۷۴

 عامر تر ےل ےس لا ۔..-
 ۔۳۸۷۴م ترا

 اظ وک
 حر ۔راتغاک ترا

 ۔م ۲(ا
 یک ںوتروئ امام وہ ۔..-.

 ۔۳هےدۓا 827 رت ےب
 تنا رر ےک دور اے

 و ۶2 ئی

 کوی ےک رم ےک
 ۔ ۶ تجسس ول

 عرب ا ڈو وکغ روم ۱
 ۳۷۵۴۸ ۔۸(۳۵4۵۲ك۴۷

 گہ لعا ےن دب

 ) ٌكغن۷ہ٣۸۔ ۰ ۱

 7/۷ 2007 رام اکڑ وے
 ۰۰۰۔٣ ودسم

 7 ےۓناروخ یم ںوکد ےک ںوید وچ.
 عل اد لا بغراکل زلارامم

 ۔۳۸۷۴۲(مم

 1ے 0 7
 ۔۹٠۳ ۔۸

 ۔ادرکر او لیذ ےراواد ور ھ۰
 ۔ 6۷۸۳۰۳۸۷( یم

 زنا اط ا ںیلدوب
 ۔۲۸ ۷۵ 6(

 حر ازوہ تب وھٹاکم وف لئا۔۔--
 ۔۷۲۳۷لوا

 تہردوب
 ربا مالا ہلخ اما ترفج

 جید ھا
 ۔۷۲ (لوا )وما ا

 سا ان یر کت دوپر سس
 تہ راگ

 دان کرا بل 32 صر ۸۸

 0ر ےک

۷۸۷۷۶۰۲۳ 



 7 ١١ رر .٠×

 ات ہم ھ

 'ت روف 6ک تلامذرعت ار وئالاوادم

 ینقرلاةروس ن اڑا و
 ٰ٘ ال 0...تم

 ام ا. رو (یرتہر ںیہقیکے کن ال

 نآزتام موم
 8222 7 و

 ا رر و رک

 27 ما دںانڈونانر نگ (حلبزر تیبصخ ا ار دم

 ٹیئاعورروا تمام
 : و توا قرب و.

 کھ 1 ےہ رمز ت قو
 تم

 ' 1 ٤7

 اک ے1 2 واینر وف صرقرنترکا

 سم الم ا دم نر
 تھ ار ا

 ال ےک رپ -. یرون ت شر روار رتی ڈی

 تو نا َ تارقن کم الا

 ن٤0 وتی ۰ سس سس ٹرافی

 تڈیاطیزن
 , 2 ا می کا ےس

 تک اک تاک تے توا لی
 س۹ تان یمن لو خو تک

 ت مار لن ا و

َِص گوہر فا ع
 ٠ َْ*

 اظًاناراہز وا ترعر کن نر
 قزاط نی

 :ئنوءاٹدا' تن

 تر لم : قال ءاو

 نم ےس



 ےنِئاءأمنكسن+ و ۹

 ۱ ھا ۔مہا ںاخ قوراکدہحم دزا ۱

 لضام تیگایرایہۓل ںشنیرردا

 ٌ ہک
٦ 

 او

 را

 007 تعڈ ۔ ۔ہرع تعاط:بز رد لیا

 |۲ ار ا ی وجہ اکٹ ریپ“ ار وا ورکس ا روا 0
1 

 بند ۸6116 ]۸۷



 ِى ال لا غل اج ا فیلاتا
 ]کا ک نر ۸ن آنا قت ض نئ ارزر شک یدودد مس الادادیتس انار“.

 - ری راجا دم /ت زن رھناک _ نرانزیجفلی ۔ےر قا یہ
 ںع یک انسا ای عادروا رس لک عم یز ا کن امہارک نال اک ترک

 ۳ تعاثق کین ںگوھ ار اةدان اّطودیبّ/ ٌ
 ۱ رکے کر ےن سوکھ اھ انک ںوھنا ہدایز ھنہدازدو او ےن عو ےس

  ۔ےہا راجایک اش ںییرلج

 0 ت۳ اکا ین خ ےک سک اھ ما
 1 عو ال ں)یذ ام ا۷۶ نایھتامدا اب اگر سم ےناجھلب ےل
 ےہ نترزا تم س ےن سیرک او ضم نہر فنا ہہ کن آس .

 ٠ "ےن روات طو ایک ایکں یم شا نا ترک یم اک رہ : ١

 : تازویا آنی ےگ ھر ڈر ںوکک وج ہن ےک ف یف سش اوج اھرنان ا
 6" من ےن را آی ےز یس ن یئانضم تسررذ بنردرووا لفم .

 ٠ ناسآلوسفاک یے کو مامی ا ےب ںی ا تک سی
 روا لن ا ۔ 2 کر ال یک ٹرفنم ایسی “رض وا ےہ
 ۔ تکمیل نس لی تر ڑی تو ال تخاب کھ نب جرد ںیم لکم اسم

 |۰... قارزمر ٹر ا کت
 یم جہ دار

)۸۷۷٘ٛ۳۵٣1 000 

 : ےس ریت نا ا ( یخ وط سا لپ ںورال می




